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الر!صجصالرتج!ابله

.((1امينعسيرٍ،كلوسهلالتيسير،وعليكيسر،رب

الدين،أئمةالعلماء،(2(السادةيقولما،العالمينربللهالحمد

عامدا؛الصلاةتاركفي،وسددهموهداهم،وأرشدهمالله(3(وفقهم

لا؟أمقتلهيجبهل

يصلىولا،يغسلفلاوالكافر؛المرتديقتلكمايقتلفهلقتلوإذا

بإسلامه؟الحكممعحدايقتلأمالمسلمينمقابرفييدفنولا،عليه

لا؟أم،الصلاةبتركوتبطلالأعمالتحبطوهل

وهللا؟أمبالنهار،الليلوصلاة،بالليلالنهارصلاةتقبلوهل

وإذالا؟أم،جماعةالصلاةعلىيقدروهو،وحدهصلىمنصلاةتصح

المسجد،حضوريشترطوهللا؟أم،الجماعةبتركيأثمفهلصحت

ركوعهايتمولم،الصلاةنقرمنحكموما؟البيتفيفعلهايجوزأم

التخفيفحقيقةوما!يم؟اللهرسولصلاةمقداركانوماوسجودها؟

".كريمياوأعن"يسر:سوفي.ضمن"امين..رب":جملة(1(

.وسضفيليستوالحمدلة".السادات0.":هـوط(2(

."..وفقهمالذين"العلماء:ط(3(



معنىوما؟(2((3("أخفهمصلاةبهم"صلع!ي!:بقوله(1(عليهنبهالذي

(4(.أنت؟"أفتان"لمعاذ:قوله

يفرغأنلىإيكبر(5(،كانحينمنع!ي!صلاتهسياقوالمسؤول

(7(.يشاهدهالسائلكأنمختصرا(6(،سياقامنها،

)1)

)2)

)3)

)4)

)6)

)7)

."..الذيالتحقيق..":سبه"،أمرالذي..":وسض

إلايثبتلمكونهمع،"أضعفهم":منتحريفايكونأنوأخشى،اللفظبهذاأرهلم

،((673والنسائي(،153(وأبوداود(،4/12(أحمدأخرجهوقد.هـوطفي

عنطرقيمن31(،1/4(لحاكموا(،05(3/خزيمةوابن(،(879ماجهوابن

"،بأضعفهمالئاساقدر":قالبم!النبيئأنعنهاللهرضيالعاصأبيبنعثمان

مسلم.شرطعلىلحاكموا،خزيمةابنصححه".بأضعفهماقتدأو"

للبوصيريلخيرةاوإتحاف(422(حجرلابنالمطالبفيكمامنيعابنوأخرجه

بهم"صللمعاذ:ع!يقالالنبيأن:عنهاللهرضيعليحديثمنبسنده(1(860

ضعفا،وقد،أرطاةابنلحجاجواليلىبيأابنإسنادهوقي."أضعفهمصلاة

.البوصيريضغفهولأجلهما

.وسضفيليست"أخفهم.."بقوله

وفيه،عنهاللهرضيجابرحديثمن(،4(65ومسلم7(،50(البخاريأيخرجه

لصه.

"كئر".:ض

مختصرا".فشيئا"شيئا:ض

"."يشهده:هـوط



الحكم(1(بيانبينوجمع،السبيلسواءعلىدلمناللهفأرشد

أخذحتىيتعلمواأنلجهلاأهلعلىالميثاقاللهأخذوما.والدليل

ويبينوا.يعلمواأنالعلمأهلعلىالميثاق

البدعة،وقامع،السنةناصر،السلفبقية،العلامةالامامالشيخأجاب

قيمبابنالمعروف،لحنبليابكرأبيبنمحمد،الدينشمسالشيخ

2((3(:(ومثواهمتقلبهالخلدجنةوجعل،وأرضاهعنهاللهرضيلجوزية،ا

شرورمنباللهونعوذ،ونستغفره،ونستعينه،نحمده،للهلحمدا

فلايضللومن،لهمضلفلااللهيهدهمنأعمالنا،سيئاتومنأنفسنا،

ورسوله،عبدهمحمداأنوأشهد،اللهإلاإلهلاأنوأشهد.لههادي

كثيرا.تسليماوسلم،وأزواجهوأصحابهالهوعلىعليهاللهصلى

أعظممنعمداالمفروضةالصلاةتركأنالمسلمونيختلفلا

النفس،قتلإثممنأعظماللهعند(4(إثمهوأنالكبائر.وأكبر،الذنوب

متعرضوأنهلخمر.اوشرب،قةوالسرالزنا،إثمومن،الأموالوأخذ

والاخرة.الدنيافيوخزيهوسخطهاللهلعقوبة

.ضفيليست"بيان"(1(

."..منقلبهالفردوس"جنات:ض(2(

الخ..".الحمدلله:لجواب"ا:وبدلهس،فيليست"ومثواه..الشيخ"أجاب(3(

".الصلاةتارك"إثم:س(4(



بنسفيانفأفتى.كفرهوفي،قتلهكيفيةوفي،قتلهفياختلفواثم

بنوحماد،المباركبنوعبدالله،الأوزاعيوأبوعمرو،الثوريسعيد

الشافعي،إدريسبنمحمدو،أنسبنومالك،لجراحابنووكيعزيد،

.((1يقتل=بانهوأصحابهم،راهويهبنوإسحاق،حنبلبنحمدوأ

قتله.كيفيةفياختلفواثم

بعضوقال)2(.عنقهفيضربابالسيفيقتل:جمهورهمفقال

(4(:سريجابنوقال.يموتأويصليأنلىإبالخشبيضرب(3(:الشافعية

(5(.لرجوعهوأرجى،زجرهفيأبلغلائه؛يموتحتىبالسيفينخس

)1)

)2)

)3)

)4)

)5)

2(،23604-(4/لهوالتمهيد343-346(،(5/عبدالبرلابنالاستذكارينظر:

.(17(3/للنوويوالمجموع35(،1(3/قدامةلابنلمغنيوا

528(.(2/للماورديلحاويافيكماالشافعيةجمهورقولوهو

عنهحكاه،بال!يفأوينخسبخشيةيضربوأئه،سريجابنعنواحدغيرحكاه

وجعلهحاملإ،بيأاختيارإنه:وقال528(،2/(لحاويافيالماورديأيضا

عندهم.وجها(17(3/المجموعفيالنووي

أحمدأبوالعئاس:وهو.المهملةلحاءبا"،سريح"ابن:وسهـوطفيتصحفت

603سنةتوفي،زمانهفيالشافعيةكبارأحد،القاضيالبغداديسريجبنعمرابن

للذهبيالنبلاءأعلاموسير2(1(3/للسبكيالشافعيةطبقات:فيترجمتههـ،

4)/110.)2

في:كماأيضا،المالكيةبعضقولوهو(.1/15(للشيرازيالمهدبينظر:

.(2483/(فيللقراالذخيرة



كلعلىالاحسانكتباللهان":!سي!بقولهيحتجونلجمهوروا

(1(."القتلةفأحسنواقتلتمفإذاشيء،

للنفس.إزهاقاوأسرعها،القتلاتأحسنبالسيفالعنقوضرب

دون،الأعناقضربالمرتدينالكفارقتلفيسبحانهاللهسنوقد

؛بالحجارةالقتلالمحصنالزانيحقفيشرعوإنما.بالسيفالنخس

.لحرامبااللذةإليهوصلتحيث،بدنهجميعلىإالألمليصل

فيقويداعالزنالىإوالداعي،القتلاتأشنعالقتلةتلكولأن

هذهفيولأن.الداعيقوةمقابلةفيالعقوبةهذهغلظةفجعلت؛الطباع

ارتكابعلىلحجارةبابالرجملوط(2(،لقوماللهبعقوبةتذكيراالعقوبة

الفاحشة.

نل

بنوعمر،المسيببنوسعيد(3(،الزهريشهابابنوقال

حتىيحبس:والمزني،عليبنوداود،وأبوحنيفةعبدالعزيز(4(،

عنه.اللهرضيأوسبنشدادحديثمن،بنحوه(5591(مسلمأخرجه(1(

".لوظٍلقومتذكير":ض"،..اللهلعقوبة":هـوط2((

"."الزهري:فيهوليس"شهاببنمحمد":س(3(

عبدالعزيز"0بنوسعيد،الزهري":وسض(4(



.(1(يقتللاو،ويتوبأ،يموت

أمرت":قاللمج!النبيعنهريرةأبورواهبماالمذهبلهذاواحتج

منيعصمواقالوهاقإذا،اللهإلاإلهلا:يقولواحتىالناسأقاتلأن

(2(.ومسلمالبخاريرواهبحقها"إلا،وأموالهمدماءهم

مسلم،أا!ريدميحللا":كليمابخيقال:قالمسعودابنوعن

ني،الزاالثيب؛ثلاثبإحدىإلااللهرسولوأني،اللهإلاإلهلاأنيشهد

فياخرجاه"للجماعةالمفارق،لدينهوالتارك،بالنفسوالنفس

"(3(.الصحيحين"

،كالصيامبتركها،يقتلقلا؛العمليةالشرائعمنولأنهاقالوا:

لحج.وا،والزكاة

اتممثركين)فآفنلوا:تعالىاللهقالقد:لقتلهالموجبونقال

تابوافإنصيصد!للهتموآفعدواوآحصروهئموفوهؤوجدتمو!حتث

بقتلهمفأمر5[.]التوبة/!وش!يلهئمفخلواالز!ؤةوءالوأألصلؤةواقاموا

لابنالمحلىأيضا:وينظر،"ويسجن"يضرب35(:1(3/قدامةلابنالمغنيفي(1(

للنوويلمجموعوا2(،4/54(عبدالبرلابنوالتمهيد376(،/11(حزم

355(./1(الهماملابنالقديروفتح(91(3/

.بنحوه(02(ومسلم(،9931(البخاري(2(

له.للفظوا(6671(ومسلم،(6(878البخاري(3(



.الزكاةويؤتوا،الصلاةويقيموا،شركهممنيتوبواحتى

سقطشركهمنتابمتى:يقول،الصلاةتاركيقتللا:قالومن

ظاهرخلافوهذا.الزكاةاتىولاالصلاةيقملموإن،القتلعنه

.نالقرا

بعث:قالالخدريسعيدأبيحديثمن"(1(،الصحيحين"وفي

بينفقسمهابذهيبة(2(،!يمالنبيلىإ-باليمن-وهوطالبأبيبنعلي

أهلأحقألست!ويلك":فقال!اللهاتق،اللهرسوليا:رجلفقال،أربعة

رسولياالوليد:بنخالدفقال.الرجلولىثم؟".اللهيتقيأنالأرض

فكمخالد:فقال."يصلييكونانلعلهلا،":فقال؟عنقهأضربألا،الله

لم"إنيءلمجي!:اللهرسولفقال؟قلبهفيليسمابلسانهيقولمصلمن

".بطونهمأشقولا،الناسقلوبعنانقباناؤمر

منأنعلىفدل؛يصليكونهقتلهمنالمانع!يمالنبيفجعل

عننهيت"الاخر:الحديثفيقالولهذا.يقتليصللم

.(4651(ومسلم،(1534(ريلبخاا(1(

تصغير:وقيلهاء.اخرهافيلحقاصغرتولما،يؤنثوالذهبذهب،تصغير(2(

.(173(2/الأثيرلابنالنهايةفيكما.لفظهاعلىصغرتمنها،القطعةذهبة،



"(1(.المصلينقتل

قتلهم.عناللهينههلمالمصلينغيرأنعلىويدل

حديثمن(2(،مسنديهما""فيوالشافعيأحمدالاماموروى

1)

)2)

حديثمن(،45(2/رفطنيوالدا22ً(4(8/والبيهقي(4(289داودأبواخرجه

الذارقطنيفال،وابوهاشمالقرشيأبويسار:إسنادهوفي،عنهاللهرضيهريرةأبي

".الحديثيثبتولا.مجهولان"231(:/11(العللفي

أنس،حديثمن85(،(5/الكاملفيعديوابن26(/(18الطبرانيوأخرجه

الكامل:فيترجمتهوتنظر.لحديثامنكر،اليمامييسافبنعامر:إسنادهوفي

هذالهأورداوفد36(،1(2/للذهبيالاعتدالوميزان85(،(5/عديلابن

عليه.انكرمفاالحديث

وفيسعيد،أبيحديثمنباسناده(491(5/الأوسطفيالظبرانيوأخرجه

.والبخاريمعينوابنوالقطانشعبةكذبه،البصريجحدربنالخصيب:إسناده

653(./1(للذهبيوالميزان68(،(3/عديلابنالكاملينظر:

فيومرويّاتأحاديث:لحديثامروياتبعضفيالقولتفصيلفيوينظر

بعدها.وما77((ص/اللهرحمهعبداللطيفعمرومحمدللشيخالميزان

،(4(13مالكوأخرجه(8(.الشافعيومسند(،432(5/أحمدمسند

عنشهابابنطريقمن،وغيرهم(،1795(حبانوابن(،(18688وعبدالرزاق

وقال،حبانابنصخحهلحديثوا.بهعديبنعبيداللهعنالليثييزيدبنعطاء

:(1/125)المهرةالخيرةإتحاففيوالبوصيري2(1/4(المجمعفيالهيثمي

".الصحيحرجال"رجاله

01



أتىأنه:حدثهالأنصارمنرجلاأنالخيار،بن1(عدي(بنعبيدالله

المنافقين،منرجلقتلفييستأذنهفساره؛مجلسفيوهو!يو،النبي

:الأنصاريقال؟"اللهالاالهلاأنيشهدأليس":فقال،اللهرسولفجهر

رسولمحمداأنيشهدأليس"قال(2(:!لهشهادةولا،اللهرسوليابلى

بلى،:قال(3(؟"الصلاةيصليأليس":قال.لهشهادةولابلى:قال؟"الله

".قتلهمعناللهنينهاالذيناولئك":قال.لهصلاةولا

يصل.لممنقتلعنينهلمأنهعلىفدل

يستعمل":قالع!يمالنبيعنسلمةأمعن"(4(،مسلمصحيح"وفي

فقدكرهومنبريء،فقدأنكرفمن؛وتنكرونفتعرفونأمراء،عليكم

(5(؟نقاتلهمألا،اللهرسوليا:فقالوا."وتابعرضيمنولكنسلم،

."صلوامالا،":فقال

تحريف!،"عدي"بدل""عون:ض.مكترا"عديبن"عبدالله:النسخجميع(1(

للمزيالكمالتهذيبوينظر:.وغيرهالحديثامصادرمنوالتصويب

9)1/211).

هـ.فيليست:"قال..إلهلاأنيشهد"أليس(2(

.سفيليست""الضلاة(3(

.((1854حديث(4(

"ننابذهم".:س(5(
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نأ:عنهاللهرضيعمربنعبداللهحديثمن"(1(،الصحيحين"وفي

وأناللهإلاإلهلاأنيشهدواحتىالناسأقاتلأنأمرت":قالع!يمالنبي

ذلكفعلوافإذا،الزكاةويؤتوا،الصلاةويقيموا،اللهرسولمحمدا

."اللهعلىوحسابهم،الاسلامبحقإلا،وأموالهمدماءهممنيعصموا

وجهين:منبهالاستدلالفوجه

(2(.الصلاةيقيمواأنلىإبقتالهمأمرأنهأحدهما:

حقها.أعظممنوالصلاةبحقها"(3(،إلا":قوله:الثاني

الناساقاتلأنأمرت":ع!يماللهرسولقال:قالهريرةبيأوعن

،الصلاةويقيموا،اللهرسولمحمداوأناللهإلاإلهلاأنيشهدواحتى

علىوحسابهموأموالهم،دماؤهمعليحرمتقدثم،الزكاةويؤتوا

"(5(.صحيحه"فيخزيمةوابنأحمد(4(،الامامرواه".الله

.البخاريلفظوهذا.(22(مسلم(،52(البخاري(1(

."الركاة"ويؤتوا:زيادةس(2(

بالقيامالدمعصمةعلقأنه:"الثاني:سوفي.ضفيليستبحقها".."الثاني(3(

."..الشهادةبحق

مسلم.روايةهيبحقها"إلا:"قوله:المصنفوقول

34(.5(2/المسند(4(

22(.(48حديث((5
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دماءهموأن،الصلاةيقيمواأنلىإلهمبقتاأمرأنه(1(ع!ي!خبرخ

؛الزكاةوإيتاء،الصلاةوإقام،الشهادتينبعدتحرمإنمالهموأموا

مباحة.هيبل؛محرمةغيرذلابقبللهموأموافدماؤهم

الله!رسولتوفيلما:قالعنهاللهرضيمالكبنأنسوعن

فقال؟العربتقاتلكيفبكر،أباياعمر:فقال،العرب)2(ارتدت

يشهدواحتىالناسأقاتلأنأمرت":!ي!اللهرسولقالإنمابكر(3(:أبو

رواه."الزكاةويؤتوا،الصلاةويقيموا،اللهرسولنيوأ،اللهالاالهلاأن

صحيح.حديثوهو(4(،النسائي

احتجواالذيالمطلقلحديثامقتضىيبينالأحاديثهذهوتقييد

للدمالعصمةيثبتلمفإنه؟عليهمحجةأنهمع،القتلتركعلىبه

.الاطلاقعلىحقوقهاكدوالصلاة،الاسلامبحقإلاوالمال

الامسلمامريدميحللا"وهو:مسعود،ابنحديثوأما

".ألهفأخبر":س،!شي!م"اللهرسولفأخبر":ض(1)

.ارتذ"":ط(2)

.سفيليست"أبوبكر")3(

وغيرهم،(،1/445)لحاكموا(،22)47خزيمةابنوأخرجه3(.490)حديث(4)

خزيمةابنصححهوقد.بهعنهاللهرضيأنسعنالزهريعنمعمرطريقمن

لحاكم.وا
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التاركمنهمجعلفإنه؛المسألةفيلناحجةفهو"(1(ثلاثبإحدى

تركفقدكافر،بانهقلناإنسيماولا،الأعظمالدينركنوالصلاة،لدينه

الدين.عمودتركفقد(2(نكفرهلموإن،بالكليةالدين

الإسلامفيحظلا"(3(:الحديثفيجاءوقدأحمد:الإمامقال

".الصلاةتركلمن

اموركماهممن"ان:الآفاقلىإيكتبالخطاببنعمركانوقد

سواهالمافهوضيعهاومن،دينهحفظحفظهافمن؛الصلاةعندي

(4(."الصلاةتركلمنالإسلامفيولاحظ،أضيع

مستخففهوبها(6(؛مستهينبالصلاةمستخففكل(5(أحمد:قال

8(.(ص/يجهتخرتقدم(1(

"يكفر".:هـوط2((

".لحديثاجاء":ض(3(

من(،1/544(والبيهقي2((380وعبدالرزاق(6(الموطأفيمالكأخرجه(4(

."..الاسلامفي"ولاحظ:فيهوليس.بهعنهاللهرضيعمرعننافعطريق

والبيهقي3(0(899شيبةبيأوابن((957وعبدالرزاق(82(،مالكوأخرجه

وفيه،طعنهقصةفيعمرعنمخرمةبنالمسورحديثمن،وغيرهم357(/(1

97(.(ص/وسيأتي."..حظلا":قال

.هـوطفيليست"أحمد"(5(

بها"."مستهزء:س(6(
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به(1(.نو،بالاسلام

فيورغبتهم،الصلاةمنحظهمقدرعلىالاسلاممنحظهموإنما

.الصلاةفيرغبتهمقدرعلىالاسلام

للاسلامقدر(2(ولااللهتلقىأنواحذر،عبداللهيانفسكفاعرف

قلبك.فيالصلاةكقدرقلبكفيالاسلامقدرفإن؛عندك

عمودالصلاة":قالأله!ي!النبيعنلحديثاجاءوقد

.(4(3(("الاسلام

،الفسطاطسقطعمودهسقطاذا(5(الفسطاطأنتعلمألست

".(1(س:"مستهزءبه

حظ"."ولا:س(2(

".الدينعمود":ط(3(

عن(،1/173(الحبيرالتلخيصفيكماالصلاةفيدكينبنالفضلأبونعيمأخرجه(4(

نقلثم".الهينعمود"الضلا:فقالفسألهلمج!ح،النبيلىإرجلجاء:قاليحىبنبلال

".ثقاترجاله،مرسل"وهو:قالثم،لهوإبطالهالنووياستنكارحجرابن

،فالاسلامالأمررأس"أما:!بقالالنبيأنعنهاللهرضيمعاذحديثعنهويغني

72(.(ص/تيسيأكما.لحديثا"..فالصلاةعمودهوأقا

.(472(2/المصباحفيكماشعر.بيت:لغتان،أوكسرهأؤلهبضم(5(
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(2(انتفعالفسطاطعمودقاموإذابالأوتاد،ولا(1(بالطنبينتفعولم

.الإسلاممنالصلاةوكذلكوالأوتاد،بالطنب

عملهمنالقيامةيومالعبدعنهيسألماأولإن":لحديثاوجاء

صلاتهعليهردتوان،عملهسائرمنهتقبلصلاتهمنهتقبلتفإن؛صلاته

"(3(.عملهسائرعليهرد

يومأعمالنامنغداعنهنسألماأولوهيديننا،اخرفصلاتنا

اخرالصلاةصارتإذا،دينولاإسلامالصلاةذهاببعدفليس.القيامة

أحمد(4(.كلامكلههذا.الإسلاممنيذهبما

فهي،الدينمنيفقدمااخروهي،الإسلامفروضأولوالصلاة

لحبلاوهو،لجمعواللمفردالبناءهذاواستعمل،نيالثاأوبسكونبضمتين،(1(

56(.1/0(واللسان378(،(2/المصباحفيكما،الخيمةبهتشدالذي

"."انتفعت:وهـوطض(2(

من2(،204/(الأوسطفينيوالطبرا(،541(7/المختارةفيالضياءأخرجه(3(

اللهرضيأنسعنالبصريعثمانبنالقاسمعنالأزرقيوسفبنإسحاقطريق

سائرلهصلحصلحتفإن؛الصلاةالقيامةيومالعبدبهيحاسبما"أول:بلفظعنه

لاأحاديثله:البخاريفيهقالوالقاسم".عملهسائرفسدفسدتوإن،عمله

375(.(3/للذهبيالميزانفيكماعليها،يتابع

أبيلابنالحنابلةطبقات:فيلأحمدالصلاةرسالةوتنظرأحمد"."الامام:س((4

.(454(2/يعلى
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جميعه.ذهبفقدوآخرهأولهذهبشيءٍوكل(1(،وآخرهالاسلامأول

فإذا.جميعهذهبفقدآخرهيذهبشيءكلأحمد:الامامقال

(2(.دينهذهبالمرءصلاةذهبت

دميحل"لا:عنهاللهرضيمسعودبنعبداللهحديثأنوالمقصود

والتارك،بالنفسوالنفس،نيالزاالثيب؛ثلاثبإحدىلاإمسلمامرء

.الصلاةتاركقتلفيالحججأقوىمن"(3(=لدينه

فصل

مسائل:فيبقتلهالقائلونواختل!

لا؟أميستتابهلأنهأحدها:

قولهذا.قتلوإلا،تركتابفإن،يستتابانهفالمشهور

(6(.مالكمذهبفيالقولينوأحدوأحمد(5(،(4(،الشافعي

".جميعهذهبفقدواخرهأولهذهبفإذا":هـوطفيزيادةبعده(1)

352(.)2/يعلىأبيلابنالحنابلةطبقات:فيبنحوه)2(

8(.(ص/تقدم(3(

.(17)3/للنوويلمجموعوا(،2456/)الأم:ينظر(4)

28(.(3/للمرداويوالانصاف(،1/002)قدامةلابنفيالكاينظر:()5

2(.404/)عبدالبرلابنوالتمهيد(،2484/)فيللقراالذخيرةينظر:)6(
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يقالانه:مالكمذهب(2(:"تعليقه"في(1(الطرطوشيبكرأبووقال

الوقتخرجحتىامتنعوإنترك،فعلفإنباقيا،الوقتدامماصل:له

قتل(3(.

لا؟أميستتابوهل

قتل.وإلاتابفإن؛يستتابأصحابنا:بعضقال

عليه،يقامالحدودمنحدهذالأن؛يستتابلا(4(:بعضهموقال

.والسارقكالزاني(5(،التوبةتسقطهفلا

الاتيين،الموضعينفيفيهماهووكذا،المهملةبالسين،"الطرطوسي":هـوط(1(

لى-الأوتفتحوقد-طائيهبضم،"طرطوشة"لىإنسبة،المعجمةبالشينوالصواب

بالأندلس.مدينة:المعجمةوبالشينالراءوسكون

نزيل،المالكيالأندلسيالفهريالقرشيخلفبنالوليدبنمحمدأبوبكروهو:

025سنةتوفي،"رندقةأبيب"ابنالمعروفبها،والمقبورمحدثهاوالإسكندرية

(1/491(9للذهبيوالسير265(،(4/الأعيانوفيات:فيترجمتهتنظر:هـ،

وغيرهما.

فيوهو"،الخلافتعليقةأو""،"التعليقةهو:إليهالمشاروالكتاب."نقله":ض2((

للزركليوالأعلام(276(،المذهبالديباجفيكما،الخلافمسائل

/7)134).

.سفي"قتل"ليست(3(

.(1/051(والزياداتالنوادرفيكما،حبيبابنقولهو((4

."بالتوبة"يسقط:ض(5(
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تركعلىحدهكاناذافإنهحدا؛يقتلانهقالمنيلزمالقولوهذا

لحدودوا،والمحاربةالزناعلى(1(القتلحدهكمنكان،القتلالصلاة

.الاماملىاالرفعبعدالتوبةتسقطهاولا،المتقدمةبأسبابهاتجب(2(

فإذاكالمرتد؛جعلهلا!لههذا؛يلزمهفلالكفرهيقتل:قالمنوأما

القتل.عنهسقطأسلم

الجنابة،منوالغسل،الطهارةحكموهكذا:الطرطوشيقال

لاأو:،لجنابةامنأغتسللاأو:أتوضأ،لا:قالفإذاعندنا؛والصيام

فرضها.جحدأو،عليفرضهي:قالسواء؛يستتبولمقتل،-أصوم

يقتلأنه(3(:أصحابهمبعضعنالطرطوشيحكاهالذيهذا:قلت

(4(.مالكعنروايةهواستتابةغيرمن

(6(.للشافعيوقولانأحمد(5(،عنروايتانالمرتداستتابةوفي

".القتلحد"حده:س(1(

".وتجب..":س2((

أصحايه".":ط(3(

2(.404/(التمهيدفيعبدالبرابنعنهوحكاه4((

-411(27/للمرداويوالانصاف(،2901/(لخطابالأبيلهدايةا:ينظر(5(

181).

76(./01(الطالبينوروضة571(،(2/للشافعيالأمينظر:(6(
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فاستتاب؛الاستتابةفيالصلاةتاركوبينالمرتدبينفرقومن

الظاهر(:(1يقولمالكعنالروايتينكإحدى،الصلاةتاركدونالمرتد

عليه؛البقاءتمنعه،لهعرضتلشبهةإلادينهيتركلاالمسلمأن

زوالها.رجاءفيستتاب

(2(.يمهلفلا،لهمانعلاعليهبوجوبهاإقرارهمعللصلاةوالتارك

الاستتابة،لهشرعتواجبلتركقتلهذا:لهالمستتيبونقال

.الردةكقتل،واجبةفكانت

لأن؛أقربرجوعهاحتماللأن؛أولىههنا(3(الاستتابةبلقالوا:

الدنيافيالعقوبةمنيخلصهمما،التوبةعلىيحملهللاسلامالتزامه

.(4(لاحرةوا

وقدلمرتد.كايكونأنأحوالهأسوألأن؛الصحيحهوالقولوهذا

لى:تعاقالوقد،الزكاةومانعيالمرتدينتوبةقبولعلىالصحابةاتفق

38[.]ا!نفال/!سلفقذمالهريغفرينتهواإن!فروألفذينقل!يو

.وغيرهالمرتديعموهذا

848(.(2/البغداديلعبدالوهابالاشراففيبنحوه(1(

".يمهلفهل":س(2(

."..استتابته"هـ:ههنا".بل":وسض(3(

".والاخرةالدنياعقوبة":س(4(
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تاركقتلأن:والمحاربالزانيوقتلحدا(1(هذاقتلبينوالفرق

التركوعلى،المستقبلفيالتركعلى(2(إصرارهعلىهوإنماالصلاة

الماضي.في(3(

علىالمتقدمةلجنايةاقتلهسببفإنالحد؛فيالمقتولبخلاف

لىإسبيللهوهذاتداركها(4(،لىإسبيللهيبقلملانهالحد؛

وغيرهم.الأربعةالأئمةعندوقتهاخروجبعدبفعلهاالاستدراك

هو-كماالاستدراكلىإلهسبيللاأحمد:أصحابمنيقولومن

بالفعل،التركفيزول،ترلنعلىههناالقتل:يقول-السلفمنطائفةقول

لامضىالذيوالفعل،فعلعلىفيهمافالقتل(5(والمحاربةالزناوأما

.بالتركيزول

ضر

فيمتنع.فعلها،لىإيدعىحتىيقتللاأنه:الثانيةلمسألةا

عذرا،ظنهماأولعذر،يتركهاقدفإنه؛قتلهفيشرطإليهافالدعاء

.ضفيليسحدا""(1(

إقراره".":ض(2(

.هـوطمنسقطتفي""(3(

"تركها".هـ:(4(

.هـبياضوفي"،لحرابوا":وسض(5(
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خلفنافلةالصلاةفي!ي!النبيأذنولذلكيستمر؛لا(1(والكسل

بقتالهم،يأمرولم،الوقتيخرجحتىالصلاةيؤخرونالذينالأمراء

من-لافامتنعدعيفإذا.التركعلىيصروالملأنهم؛قتلهمفييأذنولم

.وإصرارهتركهتحققالوقتيخرجحتىعذر-

فصرا

ثلاثأو،صلاتينأو،صلاةبتركهل؟يقتلبماذا:الثالثةلمسألةا

.الناسبينخلاففيههذا؟صلوات

)3(-:الرواياتإحدىفي-حمدوأ)2(،ومالك،الثوريسفيانفقال

وأحمد)5(.(4(،الشافعيمذهبظاهروهو.واحدةصلاةبتركيقتل

تاركقتلعلىالدالةالأحاديثمنتقدمما:القولهذاوحجة

:قال!يطاللهرسولأن:عنهاللهرضيجبلبنمعاذروىوقد.الصلاة

أحمدالامامرواه".اللهذمةمنهبرئتفقدمتعمدامكتوبةصلاةتركمن"

.هـوطفيليس"والكسل..في"شرط(1(

.(1/051(القيراونيزيدبيألابنوالزياداتالنوادر:ينظر2((

.(1/591(الروايتينكتابمنالفقهيةالمسائلفيكما،طالبأبيروايةهي(3(

لحاويافيكماأصحابهجمهورقولوهو563-564(،(2/الأم:فيكما(4(

.(17(3/للنوويلمجموعاوينظر:(،2527/(للماوردي

28(.(3/للمرداويالانصاففيكما،جمهورهموعليه،لحنابلةاعندالمذهبوهو(5(
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5"(1(."مسندفي

لاأنع!أبوالقاسمأوصاني":قالعنهاللهرضيالدرداءبيأوعن

"(4(.الذمةمنهبرئتفقدمتعمداتركها(3(فمنمتعمدا،(2(الصلاةأترك

"(5(.سننه"فيحاتمبيأبنعبدالرحمنرواه

71(.(ص/يجهتخرتيوسيأ238(،5/((1(

".صلاة":وسض2((

".صلاةترك":س(3(

72(.(ص/يجهتخرتيسيأ(4(

قالحيثعليهلوقوفهالملقنابننفيغيرالكتابهذاشأنفيشيءعلىأقفلم(5(

لحافظانفيوكذابها"،سمعناولابلعليها،نقفلم"56(:(3/المنيرالبدرفي

:(162(1/الحبيرالتلخيصفيقال،الاسمبهذالهكتابلوجودحجرابن

لأبيالهدايةشرحفيتيميةابنالمجد[:الصوابولعل]كذا!الفخروأغرب"

بنالرحمنعبدلحديثاهذاذكر:قالانهيعلىأبيالقاضيعنفنقل،الخطاب

إنمابستيا،هوليسحاتمأبيوابن!قالكذا،لهالسننكتابفيالبستيحاتمأبي

".السننلهيقالكتابلهوليس،رازيهو

حاتمأبيابنلىإلحديثاهذانحو74((4/العمدةشرحفيتيميةابنعزاوقد

انظرهذا،كتابهمنموضعغيرفيهذاكتابهلىإالمصنفوعزا،سننهفي

وهذا،تيسيأكما،أخرى"الصحيحوب"أحيانا،بالسننوسماه72(،0،7(ص/

ولم.غيىعنناقلاالمصنفيكونأنباحتمالإلاوجودا.للكتابأنعلىيدل

فيعذواولكنهم،أونحوهالاسمبهذاكتاباحاتمبيألابنذكرمنعلىأقف

أعلم!فالله.لمسند""ا:تهمصنفا
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فقدلهعذرولا،أصليلا:فقالوقتهافيفعلهالىإدعيإذاولانه

ليسثلاثاالتبكرارواعتبار.دمهوإهدارقتلهيجابإفتعين؛إصرارهظهر

منأولىوليس،صاحبقولولا،جماعإولا،نصمن؛دليلعليه

اثنتين!

الصلاةكانتإن-:حمدأأصحابمن-(1(أبوإسحاقوقال

لموالعشاء(2(والمغربوالعصر،كالظهربعدهامالىإتجمعالمتروكة

حالفي(3(الأولىوقتوقتهالأن؛الثانيةوقتيخرجحتىيقتل

بعدهامالىإتجمعلاكانتوإنههنا.شبهةفأورث،الجمع

ههناشبهةلاإذوحدها؛بتركهاقتلالاخرةوعشاءوالعصر،كالفجر(4(،

التاخير(5(.في

وكيععنأو،المباركبنعبداللهعن(6(إسحاقحكاهالقولوهذا

شيخ،البغداديالبزار،حمدانبنعمربنأحمدبنإبراهيمشاقلا،ابنهو(1(

ترجمتههـ.936سنةتوفي،والفروعالأصولفيرأساكان،زمانهفيالحنابلة

2(.29/(16للذهبيوالسير(،128(2/يعلىأبيلابنالحنابلةطبقات:في

".لمغربوا"كالظهر:س2((

".لىللأووقت":س"،لىالأووقتها":هـوط(3(

".كالصبح":س(4(

2(.9(3/للمرداويوالانصاف35(،4(3/قدامةلابنالمغنيينظر:((5

97(.(ص/سيأتيكما،عنهالقولهذاالمؤلفحكىوقد،راهويهابن:لعله(6(
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(1(.تعيينهفيإسحاقمنالشك.لجراحاابن

ههناالتاركوإلحاق،أصحوالتسوية:تيميةابنالبركاتأبوقال

أصلفيبهمإلحاقهيصحلمكمايصح،لاالوقتفيالأعذاربأهل

.الترك

الوقتهذاأنثبتقدلاع!له؛وأفقهأقوىإسحاقبيأوقول:قلت

(2(.القتلإسقاطفيشبهةذلكفأورث؛الجملةفيللصلاتين

عنالصلاةالمؤخرينالأمراءقتالمن(3(منع!يمالنبيولأن

العصريؤخرونوقدالعصر،وقتلىإالظهريؤخرونكانواوإنما.وقتها

فدلصلوا"(4(.ممالا،":قال؟نقاتلهمألا:لهقيلولما.وقتهاآخرلىإ

دماءهم.بهايعصمونصلاةفعلوهماأنعلى

مانحولجزاحابنوكيععن289((2/الصلاةقدرتعظيمفينصرابنأسندوقد(1(

وقتيحضرهالرجلفيوكيععن(:289)2/أيضاوفيه.إسحاقعنهحكاه

،صلواتثلاثويستتاب،بالصلاةيؤمر":قال؟يصليفلاصل:لهفممالصلاة

قتل".وإلاصلىفإن

عفةلغيرمتعمدا،الصلاةترك"من:قوله(269)2/عنهفأسندالمباركابنوأما

كافر".فهووقتفيوقتاأدخلحتى

543(.)3/المغنيفيقدامةابنواستحسنه)2(

قتل".":هـوطوض)3(

.(11)ص/يجهتخرتقدم(4)
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فصل

وامتنع،أصليلا:فقالوقتها،فيالصلاةلىإدعيفمتىهذاوعلى

الامامعليهنص.الثانيةوقتيتضيقلموإن،قتلهوجبفاتتحتى

أحمد(1(.

حتىيقتللا:عقيلوابنالخطابكأبي،وأصحابهالقاضيوقال

بعدها(2(.التيوقتيتضايق

لا:فقالوقتها،فيصلاةلىإدعيمن:البركاتأبوالشيخقال

نص،الثانيةوقتيتضيقلموإن،قتلهوجبفاتتحتىوامتنع،أصلي

-يعني:ذكرهالذيالمثالفيالثانيةوقتتضايقاعتبرناوإنما:قال.عليه

كانتإليهادعيلمالاع!له؛الأولىدونبتركهاالقتللأن-الخطابأبا

تاركها.يقتللاوالفوائت،فائتة

خرجحتىالصلاةأخر(3(فإن:إليهأشارالذيالخطابأبيولفظ

قتله.ووجبكفر،لوجوبهاجاحداوقتها

لمفإنفعلها،لىإدعيلوجوبها-جحودا-لاتهاوئاأخوها(4(فإن

2(.9(3/للمرداويالانصاف(1(

2(.1/4(لخطابالأبيالهداية2((

."ترك":لهدايةا(3(

."تركها":لهدايةا(4(
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تهاوناأخرهافالتي(1(.قتلهوجببعدهاالتيوقتتضايقحتىيفعلها

فإذاوقتها؛خروجبعدإليهافدعيوقتها،خرجحتىأخرهاالتيهي

بتأخيرقتلهكانبعدها(2(التيالاخرةوقتتضايقحتىفعلهامنامتنع

الشيخ.ذكرهماتقريرهذاوقتها.تضايقحتىإليهادعيالتيالصلاة

فائتةكلقضاءولترك،الأولىلتركيقتل:أصحابنابعضوقال:فال

لاهذافعلىالفور(3(.علىعندناالقضاءلأنعذر؛غيرمنأمكنهإذا

الثانية.وقتتضايقيعتبر

عندالتراخيعلىموسعالفوائتقضاءلأن؛أصحوالأول:قال

إباحتهفي(4(لمختلفيجبلاوالقتلالعلماء،منوجماعةالشافعي

.وحظره

،صلواتثلاثتركإذاقتلهيجبإنماانه5(،(أخرىروايةحمدأوعن

25(./1)لخطابالأبيالهداية(1)

بعدها".التيوقت":س)2(

03(.)3/للمرداويالإنصافينطر:)3(

".مختلففي":ط"،بمختلف":س(4)

لأبيالروايتينكتابمنالفقهيةالمسائلفيكما،بختانبنيعقوبروايةهي)5(

.(92)3/للمرداويالإنصاف:أيضاوينظر(،1/591)يعلى
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(2(.الشافعيةمن1(الاصطخري(اختياروهذا.الرابعةوقتوتضايق

،الصلاةتركعلىالاصرارهوللقتلالموجبأن:القولهذاووجه

يزولأوشغلأوضجر،،لكسلوالصلاتينالصلاةيتركقدوالإنسان

معالتركتكرر(3(فإذا.للصلاةتاركابذلكيسمىفلا؛يدومولاقريبا

إصرار.أنهعلمالفعللىإالدعاء

(4(.صلاتينبتركقتلهيجبأنه:ثالثةروايةأحمدوعن

:مأخذانالروايةولهذه

مطلقلاالمتكرر،التركهوللقتلالموجبالتركأنأحدهما:

المتكررالتركبهيثبتماوأقل،الصلاةتاركأنهعليهيطلقتحى،الترك

(5(.مرتان

فلا،الأخرىلىإإحداهنتجمعماالصلاةمنأن:الثانيالمأخذ

وأحد،بالعراقفقيههم،القاضيأبوسعيد،الشافعييزيدبنأحمدبنلحسناهو(1(

الشافعيةطبقات:فيترجمتههـ،328سنةتوفي،فيهمالوجوهوأصحابأئمتهم

2(.1/05(5للذهبيوالسير23(،0(3/السبكيلابنالكبرى

.(2527/(للماووديلحاويوا(،1/15(للشيرازيالمهذبينظر:2((

كزر".":ط(3(

2(.9(3/للمرداويالاذصافينظر:(4(

ء"مرتين":هـوط(5(
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موجباالصلاتينتركفجعل،الثانيةوقتبخروجإلاتركهايتحقق

للقتل.

القتلروايةووافق،المجموعتينفيالروايةهذهوافقوأبوإسحاق

)1(.غيرالمجموعتينفىبالواحدة

فصل

)2(،القبلةواستقبال،الجنابةمنوالغسلالوضوء،تركوحكم

عليهللقادرالقيامتركحكموكذلك.الصلاةتاركحكمالعورةوستر

والسجود.الركوعتركوكذلك،الصلاةكتركهو

ابنفقال،وجوبهيعتقدوهوفيهمختلفاشرطاأوركناتركهـان

)4(.قتلهبوجوبنقولأنبأسولا،الصلاةتاركحكمحكمه)3(:عقيل

ذلكأجلمنيقتلولا،الإعادةعليه:البركاتأبوالشيخوقال

)5(.بحال

فصار،عقيدتهوفينفسهعندللصلاةتاركأنه:عقيلابنقولفوجه

.سبهاتفردت"المجموعتينغير..ووافق"(1(

.ضفيليست"استقبال"(2(

.ضفيليست(عقيلابن"(3(

".المذهبمنالصحيحعلى":عنهوقال35(،(3/للمرداويالانصاف(4(

935(.(3/المغنيفيقدامةابناختياروهو35(.(3/للمرداويالانصاف(5(
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عليه.المجمعوالشرط(1(الركنكتارك

فيالمختلفبتركالدميباحلاانه:البركاتبيأقولووجه

لىإأقربعقيلابنوقول.الفقهمأخذلىإأقربوهذا،وجوبه

فهو،باطلةبصلاةالإتيانعلىوجازمعازمذلكتاركفإن؛الأصول

،الإيمانبأصوليتعلقبعيدغوروللمسألة.عليهمجمعاتركلوكما(2(

واعتقادها.القلوبأعمالمنوانه

الجمعةتاركحكمفيفصلى

لمجي!النبيأنمسعود:ابنحديثمن"(3(صحيحه"فيمسلمروى

يصليرجلاامرأنهممت"لقد:لجمعةاعنيتخلفونلقومقال

".بيوتهمالجمعةعنيتخلفونرجالعلىأحرقثم،بالناس

علىيقولع!يواللهرسولسمعاأنهماعمروابن(4(هريرةأبيوعن

علىاللهأوليختمن،الجمعاتودعهمعنأقواملينتهين":منبرهأعواد

"(5(.صحيحه"فيمسلمرواه"،الغافلينمنليكوننثم،قلوبهم

".الزكاةكتارك":وهـوطض(1(

كما".فيها"فهو:س(2(

(652(.حديث(3(

عمر.وابنهريرةأبيحديثغيرمسلمفيوليس."برزةأبي"هـ:(4(

(865(.حديث(5(
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-وله(2(الضمريالجعدأبيحديثمنكلها(1(،"السنن"وفي

علىاللهطبعتهاوناجمعثلاثتركمن":قال!شيمالنبيأن:-صحبة

جابر(3(.حديثمنحمدأالامامورواه".قلبه

فرضلجمعةاصلاةبأنالقولإليهنسبمنالشافعيعلىوأخطأ

هذاالشافعييقلفلم؛الباقينعنسقطتقومبهاقامإذا،الكفايةعلى

إنهاالعيد:صلاةفيقولهبسببإليهذلكنسبمنعليهغلطوإنماقط،

(4(.الجمعةصلاةعليهتجبمنعلىتجب

.الأعيانعلىواجبةالعيدصلاةأنالشافعيمننصهذابل

،(5211(ماجهوابن(،005(والترمذي(،0137(والنسائي(،5201(داودأبو(1(

الجعدأبيعنالحضرميسفيانبنعبيدةعنعمروبنمحمدطريقمن

محمدحديثمنإلالحديثاهذانعرفلا":وقالالترمذيحسنه.بهالضمري

".لحديثاهذاإلا"شي!النبيعنلهأعرفلا":البخاريقولنقلثمعمرو"،ابن

التلخيصفيكماالسكنوابن(1/514(لحاكموا(2786(حبانابنوصححه

.(252/(لحبيوا

رع،اد:اسمهصحابيلجعدوأبوا."الضميري":طلجعد"،اابن":وسض(2(

يعرفه.فلماسمهعنالبخاريالترمذيوسال،جنادة:وقيلبكر،بنعمرو:وقيل

65(.(7/حجرلابنوالاصابة(،188(33/الكمالتهذيب:فيترجمتهتنطر

332(.(3/المسند(3(

مقنالعيدينحضورتركفيلأحدأرخصولا":قال518((2/الأمفيبنحوه(4(

".لجمعةاتلزمه
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شعائر(1(أعظممنالعيدصلاةفإن؛الدليلفيالصحيحهووهذا

اللهرسول(2(أصحابمنأحدعنهايتخلفيكنولم،الظاهرةالاسلام

.واحدةمرةع!يهاللهرسولتركهاولا!!،

؛رمضانقيامترككما(3(،واحدةمرةولولتركهاسنةكانتولو

وغير،وجوبهلعدمبيانا؛صلاةلكلالوضوءوترك،وجوبهلعدمبيانا

لجمعة،باأمركمابالعيدأمرلىوتعاسبحانهفإنهوأيضئا.ذلك

2[(4(.]الكوثر/واغر!لربكفصل):فقال

نأبعدالعيدلصلاةمصلاهملىإيغدواأنالصحابة!والنبيوأمر

(6(.الزوالبعدالشهروثبتوقتها(5(،فات

".أعاظم":ط."،.منالعيدين":س(1(

".الصحابة":مر!(2(

.ضفيليست"واحدةمرةولو"(3(

صلاة!:فصل):بقولهالمرادأنلىاذهبواالمفسرينمنجمعاأنههناالدلالةوجه(4(

ذلك:فيينطر.وعكرمةوعطاء،ومجاهد،وقتادة،جبير،بنسعيد:هؤلاءومنالعيد،

7(.70-1/506(5للسيوطيالمنثوروالدر6(،6-23959/(4جريرابنتفسير

.سفيليستوقتها"":وكلمة.".يعودوا.أن":س(5(

وابن(،51(58والنسائي(،11(57داودوأبو(،57(5/حمدأأخرجهمالى!يشير(6(

لمجم:أصحابهمنلهعمومةعنأنسبنعميرأبيحديثمن،وغيرهم(،1(653ماجه

".لحديثا.النهار.ارتفعبعدمايفطرواأنفأمرهممج!ي!النبيفأتواالهلالرأواقوماأن"

وغيرهم.،بيلخطاوا،السكنوابنالمنذر،وابن،إسحاقصححهوقد
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يخرجنأن(1(لحيضواالخدوروذواتالعواتقع!مالنبيوأمر

لجمعة.افيبذلكيأمرولم(2((3(،المصلىالحيضوتعتزلالعيد،لىإ

"(4(.لجمعةامناكدالعيدأنعلىيدلفهذا"شيخنا:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"(5(والفيلةاليومفيالعبدعلىاللهكتبهنصلواتخمس":!ي!وقوله

هذهعنوأجيبعمير.بيأبجهالة795()2/همالوبيانفيالقطانابنأعلهوقد

فتحوينظر:.حبانوابنسعدابنوتوثيق،لهصخحمنعندالراويبمعرفةالعلة

المنيروالبدر(،)176لهاديعبدالابنوالمحرر(،624)8/رجبلابنالباري

634(.)الغليلوإرواء87(،2/)لحبيراوالتلخيص(،559/)الملقنلابن

منوغيرهما،(،401)7/المختارةفيوالضياء34(،)56حثانابنوأخرجه

.نحوهعنهاللهرضيأنسعنقتادةعنشعبةعنعامربنسعيدحديث

334(،/1)الترمذيعللفيكما،فيهسعيداووهمقبلهبماالبخاريأعلهوقد

عللهفيوالدارقطني872(،)كشف/والبزار(،204)ابنهعللفيوأبوحاتم

76(.1/0)6المهرةإتحاففيحجروابن2(،)523

".الحيض"وذواتهـ:

".المصلىالحيضويعتزلن":ط،"المصلىويعتزلن"هـ:."،.ويعتزل":س

رضيعطيةأمحديثمن98(0)ومسلم749(،)البخاريأخرجهمالىإيشير

عنها.الله

.(4/2181،183)الفتاوىمجموعوينظر:.تيميةابن:يعني

قريبا.تخريجهسيأتي
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العيدوأما،والليلةاليوموظيفةالخمسالصلواتفإنالعيد؛صلاةينفيلا

كثيرعندالطوافركعتيوجوبمنذلكيمنعلمولذلك.العامفوظيفة

يمنعولم.المتكررةوالليلةاليوموظائفمنليست(1أنها(الفقهاءمن

منعندالتلاوةسجودوجوبمنيمنعولم.لجنازةاصلاةوجوب

أوجبهامنعندالكسوفصلاةوجوبمنيمنعولم.صلاةوجعلهأوجبه

جدا.قويقولوهو.السلفمن

(2(وجبتمنأنعلىنصلىتعااللهرحمهالشافعيأنوالمقصود:

منهيستفادلاهذاإن:يقالقدولكنالعيد.عليهوجبلجمعةاعليه

ويسقط،الجميععلىيجبالكفايةفرضفإن؛الأعيانعلىوجوبه

(3(:مسألتينفيتظهرذلكوفائدة.البعضبفعل

أدىمنثوابأثيبوافعلهفيلجميعااشتركلوأنهإحداهما(4(:

بهم.الوجوبلتعلق؛الواجب

.والعقابالذملجميعااستحقتركهفياشتركوالو:الثانية

صلاةعليهتج!بمنعلىالعيدصلاةتجب":قولهمنيلزمفلا

لأنها".":وسض(1(

".وجب":س2((

".لمسألتينا":ط(3(

هما"0أحد":وسط(4(
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؛يقالأنيمكنفهذا-،لجمعة-كاالأعيانعلىواجبةتكونأن"لجمعةا

لجمعةاعليهتجبمنبينوالتسوية،لجمعةباالعيدتشبيههظاهرولكن

يختلفولا،الوجوبفياستوائهماعلىيدلالعيدعليهيجبومن

العيد.فكذا،الأعيانعلىواجبةلجمعةاإنقوله

لجمعة.اتاركحكمبيانوالمقصود

فإنكفر.لجمعةاوجوبجحدومنحامد:ابنأبوعبداللهقال

ظهرهيقلنا:فإن:--فالوجوبهااعتقادمعأربعا(1(ظهراصلاها

كفر(2(.وإلايكفر،لممقصورة

وجوبفيالصلاةبتاركوالزكاةلحجواالصومتاركيلحقوهل

أحمد(3(.الامامعنرواياتثلاثفيه؟قتله

.الصلاةبتركيقتلكما،كلهذلكبتركيقتلإحداها:

،الاسلامنيمبامنلحجواوالصيامالزكاةأن:الروايةهذهوحجة

:وقال،الزكاةمانعيالصديققاتلولهذا؛كالصلاةجميعابتركهافيقتل

4(."(اللهكتابفيلقرينتهاإنها،والزكاةالصلاةبينفرقمنلأقاتلنوالله"

."ربعاأهاصلا":هـوط(1)

803(.1/)مفلحلابنالمبدع)2(

34(.)3/للمرداويالانصاف)3(

عنه.اللهرضيهريرةبيأحديثمن(،02)ومسلم(،)9913البخاريأخرجه(4)

35



يؤمرلملمج!والنبي،الإسلامحقوقمننيالمباهذهفإنوأيضا:

لاالدمعصمةأنوأخبروحقها،الشهادةكلمةالتزمعمنإلاالقتالبرفع

الممتنعة.للفئةالقتالفهذا؛الإسلامبحقإلاتثبت

الكلمةحقوق((1لتركهوإنماعليهالمقدورللواحدوالقتل

.الأقوالأصحوهذا،الاسلاموشرائع

لابدنيةعبادةالصلاةلأن؛الصلاةغيربتركيقتللا.الثانيةوالرواية

النيابة،تدخلها(3(والزكاةلححواوالصوم،بحالالنيابةتدخلها(2(

منشيئايرونلاجم!لأمحمدأصحاب"كان:شقيقبنعبداللهولقول

"(4(.الصلاةإلاكفرتركهالأعمال

ليستبخصائصالأعمالسائر(5(مناختصتقدالصلاةولأن

(1(س:"كترك".

لي.التاالموضعفيوكذايدخلها"،":ض(2(

".والزكاةوالصوملحجوا":ط(3(

طريقمن(489(الصلاةقدرتعظيمفينصروابن(2622(،الترمذيأخرجه((4

به.شقيقبنعبداللهعنالجريريعنالمفضلبنبشر

جعلهلكنهالجريريعنبشرطريقمن22(/1(المستدركفيالحاكموأخرجه

،،صالحإسناده":الذهبيوقال،وصححه،هريرةأبيعنشقيقبنعبداللهعن

(87(.الحديثضمنالصحيحةفيالألبانيوصححه

سائر".بين"من:س(5(
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نوابه!يمالنبيأمرولهذا؛الاسلاممناللهفرضماأولفهيلغيرها؛

إنك"لمعاذ:فقال(2(؛الشهادتينبعدإليهابالدعوةيبدؤواأن(1(ورسله

إلاإلهلاأنشهادةإليهتدعوهمماأولفليكن،كتابأهلقوماستأتي

اللهأن(3(فأعلمهمبذلكأطاعوكهمفإن،اللهرسولمحمداوأنالله

(5(.لحديثا"(4(والليلةاليومفيصلواتخمسعليهمفرفرتعالى

عمله.منالعبدعليهايحاسبماأولولأنها

.المعراجليلةالسماءفيفرضهااللهولأن

سئلوا(6(:لماالنارأهرولأن،القرانفيذكراالفروضأكثرولأنها

.الصلاةتركغيربشيءٍيبدؤوالم42[]المدثر/سق!!)ماسلحكلفى

عقلهدامماحال)8(دونبحالالعبدعنيسقطلافرضها(7(ولأن

.حالدونحالفيتجب(9(فإنها،الفروضسائربخلاف،معه

".ونوابه"رسله:وسض(1)

"."الشهادة:وسض2()

..".بذلكلك"أطاعوا:سوفي.هـوطفيليست"فأعلمهم..فإن")3(

.(1)9ومسلم(،443)7البخاريأخرجه(4)

.هـوطفيليست"الحديث")5(

."يسألوا":ط(6)

فرضها".اللهولأن":ض)7(

.سفيليستحال""دون)8(

"فتجب".هـ:وفيط،فيليستتجب""فإنها)9(
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.الفسطاط(1وقع(الفسطاطعمودسقطوإذا،الاسلامفسطاطعمودولأنها

الدين.منيفقدمااخرولأنها

لحاضروا،والأنثىوالذكروالعبد،لحراعلىفرضولأنها

والفقير.والغني،والمريضوالصحيحوالمسافر،

بالتزامإلاالاسلاملىإأجابهمنيقبلع!يماللهرسوليكنولم

أجابهمنيقبلع!يماللهرسوليكنلم":أنسعنقتادةقالكما،الصلاة

"(3(.الزكاةوإيتاء(2(الصلاةبإقامإلاالاسلاملىإ

مناللهيقبلفلافعلها،علىموقوفالأعمالسائرقبولولأن

؛الأعمالمنشيئاولاجهادا،ولا،صدقةولاحجا،ولاصوما،تاركها

أولصلاتهعنسئلقبرهدخلإذاالعبدإن":عبداللهبنعونقالكما

."فوقع":هـوط(1(

0"...الصلاةإقامبالتزامإلاالاسلاملىإيجيبمن..":س(2(

ا!زازمروانبنعروةطريقمن(1(2الصلاةقدرتحظيمفينصرابنأخرجه(3(

بنعمر[:الصوابولعل]كذا!عميرثناالعرقيلجرار[ا:والصواب]كذا!

به.عنهاللهرضيانسعنقتادةعنالعوامأبيعنالمغيرة

معينابنضعفهفقدالقطانداوربنعمرانكانفإن،أبوالعوامإسنادهوفي

للمزيالكمالتهذيبينظر:.حديثهيكتب:عديابنوقال،والنسائيوأبوداود

قال،مروانبنعروة:ايضاوفيه(.236(3/للذهبيوالميزان328(،2/2(

6(.4(3/للذهبيالميزانينظر:،لحديثافيبقويليس:الدارقطني
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لموإن،عملهمنذلكسوىفيمانظرلهجازتفإنعنه؛يسألشيء

بعد")2(.عملهمنشيءفيينظرلمله)1(تجز

من")4(،السننو"المسند"(3(،"فيالذيالحديثهذا:علىويدل

يحاسبعملهمنالعبدبهيحاسبماأول":!سيمالنبيعنهريرةأبيرواية

وخسر".خابفقدفسدتواننجح،وأفلحفقدصلحتفإنبصلانه،

الخاسرين.الخائبينمنيكنلمالبرأعمالمنشيءمنهقبلولو

الحج؛بتركيقتلولا)5(،والصيامالزكاةبتركيقتل:الثالثةوالرواية

هو":قالفمن.التراخيأوعلىالفور،علىهوهلفيه،مختلفلأده

؟تأخيرهفيله(6(موسجشيءبتأخيريقتلكيف:قال"التراخيعلى

بمجرد)7(يقتلهلابتركهيقتلهمنلأنجدا؛ضعيفالمأخذوهذا

يجز"."س:وفيهـ،فيليستله"تجزلم"وإن(1(

سعيدعنمنصوربنأحمدطريقمن(491(الصلاةقدرتعظيمفينصرابنأخرجه2((

به.(كذا!(عبدالملكبنعونعنعجلانابنعنأيوببنيحىعنمريمبيأابن

حسن.لاسنادوا

يجهتخروسيأتي،لفظهبنحوهريرةبيأعنحكيمبنأنسطريقمن(254(2/(3(

قريبا.عليهوالكلام

قريبا.يجهتخرتيوسيأ(.4(66والنسائي(،4(13الترمذي(4(

".والصيامالصلاة":س(5(

".لهموسعبأمر":ط(6(

".تقتلهلابتركتقتلهمنفإن":ض(7(
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(1(،جملةتركهعلىيعزمأن:المسألةصورةوإنمااتفاقا،التأخير

.النزاعموضعفهذاأبدا-أحجولاعليواجبهو:ويقول

لموالعصمة،الإسلامحقوقمن2((لحجالأن؛بقتلهالقول:والصواب

(4(.حقوقهأعظممنلحجوا،بحقهإلا،بالإسلامتكلملمن(3(تثبت

صل

المحاربيقتلكماحدا،يقتلهلأنهوهي(5(:الرابعةالمسألةوأما

لمحعلماء،قولانفيههذا؟والزنديقالمرتديقتلكمايقتلأم،والزاني

أحمد(6(.الإمامعنروايتانوهما

وعامرجبير،بنسعيدقولوهذاالمرتد.يقتلكمايقتلإحداهما:

السختياني،وأيوب،الأوزاعيعمرووأبي،النخعيوإبراهيم،الشعبي

(7(.راهويهبنوإسحاق،المباركبنوعبدالله

".الحج"ترك:ط(1(

".منلأنه":س(2(

".تثبتوالعصمة":ط(3(

".أعطملحجوا":ض(4(

(12(ص/الثانيةتقدمتإذ"،"الرابعة:والصحيح،"الثانية":س،"الثالثة":ط(5(

.(22/(صوالثالثة

3(.1/70(والمبدع(3504-(3/للمرداويالإنصاف:ينظر(6(

35(.4(3/قدامةلابنالمغني:ولغيرهملهمالقولهذانسبةفيينظر(7(
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مذهبفيالوجهينوأحد)1(،المالكيةمنحبيببنوعبدالملك

نفسه.الشافعيعن)3(الطحاويوحكاه)2(.الشافعي

بنومعاذ،الخطاببنعمرعنحزم)4(ابنمحمدأبووحكاه

الصحابة.منوغيرهم،هريرةوآبي،عوفبنوعبدالرحمن،جبل

)6(،والشافعي)5(،مالكقولوهو.كفرالاحدا،يقتل:والثانية

)8(.الروايةهذهبطة)7(ابنأبوعبداللهواختار

.(151-1/051(نيالقيروازيدبيألابنوالزياداتالنوادر(1(

عنوحكاه(،641(6/لهالطالبينوروضة(،17(3/للنوويالمجموعينظر:(2(

عندهم.شاذاقولاوجعله،أصحابهممنسلمةابنالطيببيوأالفقيهمنصور

2(.50(8/الاثارمشكلشرح(3(

2(.24(2/المحلى4((

.(1/091(للذرديرالكبيروالشرح(،151-1/051(والزياداتالنوادر5((

عندهم.لمذهباإنه:وقال(،18(3/للنوويلمجموعاينظر:(6(

ترجمتههـ،387سنةتوفي،المحدثالحنبليالعكبريمحمدبناللهعبيدهو(7(

52(.1/9(6للذهبيوالسير(441(2/يعلىبيألابنالحنابلةطبقات:في

الكبرىفيالتكفيروأطلق((183الصغرىالابانةقيوكلامه.الحنابلةمن:يعني(8(

العمير.سليمانالدكتورأفاده683(،2966/(

ابنالدينوموفقتميموابنعبدوسوابنتيمئةابنالمجداختيارأيضاوهو

703(،/1(مفلحلابنوالمبدع355-935(،(3/المغنيينظر:.قدامة

.(3804-(3/للمرداويوالانصاف
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الفريقين.حججنذكرونحن

بالدخولالاسلامحكملهثبتقدبتركها:(1(يكفرونهلاالذينقال

بيقين.إلامنهنخرجهفلا،فيه

لاأنشهدمن":قالانهع!يمالنبيعنالصامتبنعبادةروىوقدقالوا:

عبداللهعيسىوان،ورسولهعبدهمحمداوأن،لهلاشريكوحدهاللهإلاإله

أدخله=حقوالنارحق،والجنة،منهوروحمريمالىألقاهاوكلمته،ورسوله

"(2(.الصحيحين"فيأخرجاه".العملمنكانماعلىالجنةالله

معاذ"،يا"-:الرحلعلىرديفه-ومعاذقال!مالنبيأن:أنسوعن

لاأنيشهدعبدمنما":قال-ثلاثا-،وسعديكاللهرسوليالبيك:قال

النار".علىاللهحرمهإلااللهرسولمحمداوأناللهإلاإله

اذا":قالفيستبشروا؟(3(،الناسبهاأخبرأفلا،اللهرسوليا:قال

(5(.صحتهعلىمتفقتأثما.موتهعندمعاذبهافأخبريتبكلوا(4(".

:قالمنبشفاعتيالناسأسعد":قاللمجيمالنبيعنهريرةأبيوعن

".يكفروهلم":س(1(

.((28ومسلم(3435(،البخاري2((

"0فيستبشرون":هـوط(3(

".يتكلون"هـ:(4(

23(.0(ومسلم(،1(28البخاري(5(
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(2(.البخاريرواه".قلبهمن1(خالصا(،اللهالاالهلا

صلى(3(حتىيرددهاالقرانمنبايةقام!ي!النبيأنذر:أبيوعن

منهمكثيرعليهاطلعلوبالذيوأجبتلأمتيودعوت":قال،الغداة

".بلى":قال؟الناسأبشرأفلاأبوذر:فقال."الصلاةتركوا

،العبادةعنيتكلوا(4(بهذاالناسلىإتبعثإنإنكعمر:فقال،فانطلق

!انكلهتمتغفرعبادكوإنفإنهئمتعذتجهمإن):والآية.فرجع،رجعاأن:فناداه

5(."("مسندهفيحمدأالامامرواه.[811/]المائدة!اطيهصتعىفياأنت

مخلصا"."خالصاس:(1(

(99(.حديث(2(

"صلاة".ط:(3(

.بالنونينكلوا""أحمد:مسندوفيالبزار.مسندفيوكذاكلها،النسخفيكذا4((

عبداللهبنقدامةطريقمنوغيرهما،(،944(9/البزاروأخرجه(.017(5/(5(

به.ذربيأعندجاجةبنتجسرةحدثتني:قال

منلحديثاباقيدونلها،وترديدهبالآيةع!ي!قيامهذكرعلىمقتصرامختصراوأخرجه

لحاكموا(،0351(ماجهوابن(،0101(النسائي:بهجسرةعنقدامةطريق

."لخبر!اصحإن":وقال(،1/127(تعليقاخزيمةوابن"،صحيح":وقال367(،/1(

جسرةعند"67(:(2/التاريخفيالبخاريقال،دجاجةبنتجسرة:إسنادهفيو

عندهاانالبخاريقول"33(:1(5/الوهمبيانفيالفاسيالقطانابنقال."عجائب

56(.1(2/البدرالمنيرفيالملقنابنووافقهروت"،مايسقطلمنيكفيلاعجائب

ردا07(3231،(5/الوهمبيانفيالقطانابنالمختصربلفظهالحديثحسنفقدلذا

إسنادهوصحح5(،1/59(لخلاصةافيالنوويوحسنه،لهلحقعبداتضعيفعلى

.(1/951(الزجاجةمصباحفيوالبوصيري23(،1/1(للاحياءيجهتخرفيالعراقي
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:!اللهرسولقال:قالتعائشةحديثمن-أيضا-المسند"(1("وفي

لاوديوانشيئا،بهاللهيعبألاديوان(2(؛ثلاثةوجلعزاللهعندالدواوين"

(3(:اللهيغفرهلاالذيالذيوانفأفا.اللهيغفرهلاوديوانشيئا،منهاللهيترك

علتهاللهحرمفقذ(بالله5(يمثركمنو!وإنه:وجلعزاللهقال(،4(فالشرك

العبدفظلمشيئا:بهاللهيعبألاالذيالديوانوأما72[./]المائدة!الجنة

وجلعزاللهفإنتركها؛أوصلاةتركهصوبممن؛ربهوبينبينهفيمانفسه

شيئا:منهاللهيتركلاالذيالديوانوأفا.شاءإنعنهويتجاوزذلكيغفر

".محالةلاالقصاصبعضا؛بعضهمالعبادفظلم

اللهرسولسمعت:قالالصامتبنعبادةعنالمسند"(6(-أيضا-"وفي

بنيزيدعنلجونياعمرانأبيعنموسىبنصدقةطريقمن2(04(6/(1(

ابنضعفه.الدقيقيوهو،موسىبنصدقة:إسنادهوفي.بهعائشةعنبابنوس

312(.2/(للذهبيالاعتدالميزان:فيكماوغيرهما،والنسائيمعين

".ثلاث":ط2((

هـ.فيليست"اللهيغفرهلاشيئا..منه"(3(

".لىتعاباللهفالشرك":ض(4(

.!يشرك)ومن:ض(5(

وابن(،264(والنسائي(،0241(وأبوداود(،1/231(مالكوأخرجه.3(5/51(6((

يحىبنمحمدطريقمن،وغيرهم365(،(8/المختارةفيوالضياء(،1041(ماجه

بنعبادةعنالمخدجييدعىكنانةبنيمنرجلاأنمحيريزبنعبداللهعنحبانابن

ثقاتهفيحئانابنذكره.رفيعأوأبورفيع،:اسمهوالمخدجي.بهعنهاللهرضيالصامت

31(.5(33/للمزيالكمالتهذيب:فيترجمته571(.(5/
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لهكانبهناتىمنالعباد،علىاللهكتبهنصلواتخمس":يقوللمجي!

(1(اللهعندلهفليسبهنيأتلمومن،الجنةيدخلهأنعهداللهعند

".لهغفرشاء!ان،عذبهشاءإنعهد،

لمجيم:اللهرسولقال:قالهريرةبيأحديثمن-أيضا-2((لمسند"ا"فيو

قيل:والااتمهافإن،لمكتوبةاالصلاةالقيامةيومالعبدبهيحاسبماأول"

ثم،تطوعهمن(3(الفريضةكملتتطوغلهكانفإن،تطوعمنلههلانظروا

وقال4(."(السنن"أهلرواه."ذلكمثلالمفروضةالأعمالبسائريفعل

من،وغيرهم32(،0(8/والضياء(،524(وأبوداود3(،5/71(حمدأوأخرجه

.أخرىطرقمنوروي.نحوهعبادةعنالصنابحيبنعبداللهعنيساربنعطاءطريق

البدرفيالملقنوابن(،4184/(التمهيدفيعبدالبرابن:الحديثصححوقد

وغيرهم.(842(،الصحتحةفيوالألباني938(،(5/المنتر

هـمنسقطت"اللهعند..أن"عهد(1(

)2)/2).)425

من"."له:س(3(

وغبرهم،(،5241(ماجهوابن(4(67والنسائي(14(3والترمذي86(،4(داودأبو(4(

من4((26عللهفيحاتمبيأابنوذكره.بهعنهاللهرضيهريرةبيأعنطرقمن

،نحوهمرفوعاعنهاللهرضيهريرةأبيعنقببصةبنحريثعنلحسناعنقتادةطريق

2(.54(8/الدارقطنيعللأيضا:وينطر.لحسناعلىفيهاختلافاذكرثم

.((1358الصحيحةفي-طرقهبمجموع-مرفوعالحديثانيالألباوصحح
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.(1حسن(((حديثهذا":الترمذي

اللهالاالهلاكلامهاخركانمن":قالانهع!م!معنهثبتوقدقالوا:

اللهالاالهلاأنيعلموهومات"منآخر:لف!وفي(2(."الجنةدخل

1((4(."(الجنةدخل

)1)

)2)

)3)

)4)

)5)

)6)

حرمقداللهإن"وفيها:،مالكبن(6(عتبانقصة"(5(الصحيح"وفي

438(،/1بشارو(ط271(،2/شاكرأحمد(طالترمذيسننمنالمطبوعفي

إ.غريبحسن"31(:4(9/الأشرافتحفةوفي

فيالفاسيالقطانوابن493(،/1(لهإخراجهعقبلحاكمالحديثاصخحوقد

272(،(2/الترمذيسننعلىحاشيتهفيشاكروأحمد922(،(5/الوهمبيان

وغيرهم.،بمجموعه((1358الصحيحةفيوالألباني

وغيرهم،(،1/305(لحاكموا3(،11(6داودوأبو(،5/233(حمدأأخرجه

وقدمرفوعا.جبلبنمعاذعنمرةبنكثيرعنعريبأبيبنصالحطريقمن

بطرقهالألبانيوحسنه(918(5/البدرفيالملقنوابن،عقبهالحاكمصححه

(687(.الارواءفي

قال.عريبأبيابنبجهالة2(60(4/الوهمبيانفيالفاسيالقظانابنوأعله

وذكره،جماعةعنهروىبا!نهتعقب"(:301(2/الحبيرالتلخيصفيلحافظا

".الثقاتفيحبانابن

عنه.اللهرضيعفانبنعثمانحديثمن،وغيره(26(،مسلمأخرجه

.ضفيليست"الجنة...لفظ"وفي

لفظه.بنحو(33(مسلموأخرجه(،42(5البخاري

أثبته.هـبماهامشفيوصخح،"عتاب":وهـوطض
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."اللهوجهبذلكيبتغي؛اللهالاإلهلا:قالمنالنارعلى

وجلاليوعزتي":وجلعزاللهيقول:الشفاعةحديثوفي

منالنار(1(منفيخرج":وفيه".اللهالاالهلا:قالمنالنارمنلأخرجن

"(2(.قطخيرايعمللم

البطاقة،صاحبقصةالمسانيد"(4(و""(3(السنن"وفي

ثمالبصر،مدمنهاسجلكلسجلا،وتسعونتسعةلهتنشر(5(الذي

)1)

)2)

)3)

)4)

)5)

.سفيليستالنار"من"

منوغيرهماومسلمالبخاريأخرجهوقد،مختلفةبألفاظسيقالشفاعةحديث

عنهم.اللهرضيوغيرهم،وأنس،هريرةبيوأسعيد،كأبي،الصحابةمنعدةحديث

البخاريعندعنهاللهرضيأنسحديثفيفهي"وجلاليتيوعز":جملةفأما

وعند"..منهالأخرجنوعظمتيوكبريائيليوجلاتيوعز":بلفظ75(01(

.نحوه(1(39مسلم

عند،عنهاللهرضيسعيدأبيحديثفيفهي"قطخيرايعملوالم":جملةواما

أهلفيقول":البخاريولفظ.مسلملفظوهذا(.1(83ومسلم7((943البخاري

".قدموهخيرولاعملوهعملبغيرالجنةأدخلهم،حمنالرعتقاءهؤلاء:الجنة

لحاكماوأخرجه(،0043(ماجهوابن،"غريب"حسن:وقال(،1462(الترمذي

بنعبداللهعنلحبلياعبدالرحمنأبيطريقمن،وغيرهم2(2(5حبانوابن(1/925(

.((135الصحيحةفيوالألباني،لحاكمواحبانابنصححهوقد.بهعنهادلهرضيعمرو

وغيرهما.(933(،حميدبنعبدمسند213(،(2/أحمدمسند

"ينشر".:س
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(2(.سيئاتهفترجح،اللهإلاإلهلاأنشهادةفيها(1(،بطاقةلهتخرج

ثم":لقالغيرهافيهاكانولو،الشهادةغيرالبطاقةفييذكرولم

قوله:هذافيويكفينا(4(".سيئاتهفتوزنحسناتهصحائفله(3(تخرج

فيمخلدالكانكافراكانولو"،قطخيرايعمللممنالنارمنفيخرج"

منها.خارجغيرالنار

منوتوجبوالتخليد،التكفير،منتمنعوغيرهاالأحاديثفهذه

الكبائر.أهللسائريرجىمالهالرجاء(5(

وجحدوالمعاد،الرسالةوإنكارالتوحيد،جحودالكفرولأنقالوا:

رسولمحمداأنشاهدا،بالوحدانيةيقر(6(وهذا،الرسولبهجاءما

والايمانبكفرهيحكمفكيفالقبور-فيمنيبعثاللهبأنمؤمن،الله

يحكمفكيف؟العملتركلا،التكذيب(7(وضده،التصديقهو

الجاحد؟المكذببحكمللمصدق

فيه".بطاقة..":سله".يخرج":وطس(1)

"بسيئاته".:ض)2(

".يخرج":س"."لقالهـ:فيليس)3(

".بسيئاته":وضس(4)

احاء".ويوجب":ض،موجب:هـوط(5)

مقر".":س()6

.وضد"":ض)7(

48



استدللتمالتيالأحاديثهذهعنهمرويتالذين:المكفرونقال

الصحابةمنعنهمحفظالذينهمالصلاةتاركتكفبرعدمعلىبها

بأعيانهم.الصلاةتاركتكفير

بنوعبدالرحمنعمر،عنجاءوقد"حزم(1(:ابنمحمدأبوقال

اللهرضيالصحابةمنوغيرهم،هريرةبيوأ،جبلبنومعاذ،عوف

فهووقتهايخرجحتىمتعمدا(2(واحدةفرضنصلاةتركمنأن:عنهم

مرتد".كافر

الصحابة.من(3(مخالفلهؤلاءيعلمولاقالوا:

الصحابة.جماعوا،والسنة،الكتابالصلاةتارككفرعلىدلوقد

تخكعونل!كيف!ما)أفنخعرائشالينكاقخرمين:لىتعاقال:الكتابأما

يؤرإكنجلغةعئنال!أئننأثم!تخيزونلمالكؤفهان!تدرسونفيهل!كننبائم!

!متطيعونفلاالئ!جودإلىويذعؤنساقيعنيكشف)يؤم:قولهلى!(مهـو4(اتقنمة

!(35-43/القلم1!هوالسجودو!شلمونإلىيدعؤنوقذكانوأدئةتزهقهمأبقحرتم!خشعة

المحلى(2/242(.(1(

."حدوا":هـوس(2(

".مخالف":اخرهفيهـولكنفيومثلهمخالفا"،لهؤلاءنعلمولا":ط(3(

.!نخكهونل!لما)إن:الايةتتمةض4((
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المسلمينيجعللاأنهأخبرسبحانهأنه:الايةمنالدلالةفوجه

أحوالذكرثم،بحكمهولابحكمتهيليقلاالأمرهذاوأن،كالمجرمين

!هوساقعنكشف)يؤم:فقال،المسلمينضدهمالذين،لمجرمينا

بينهمفيحال؛لىوتعاتباركلربهمالسجودلىإيدعونوأنهم42[،]القدم/

عقوبة(1(؛الاخرةدارفيالمسلمينمعالسجوديستطيعونفلا،وبينه

الدنيا.دارفيالمصلينمعلهالسجودتركعلىلهم

إذاظهورهمتبقىالذين،والمنافقينالكفارمعأنهمعلىيدلوهذا

لأذنالمسلمينمنكانوا(3(ولوالبقر،كصياصي(2(المسلمونسجد

للمسلمين.أذنكمابالسجودلهم

!!!أمحبرهينةنفمب!بماكسبث!وكل:لىتعاقوله:نيالثاالدليل

ونكلواقاسقر!سل!فىما!لمخرميناعن!لونيتساهجتمزفى!ليحينا

كا!الخابضينمعنخوضو!نا!المشكيننطعم!ولؤنكالمصفينمى

0[384-7]المدثر/!لقينااتئناحق!الذينبيؤ2نكذب

الذيهوالخصالهذهمنواحدكليكونأنإمايخلو؛فلا

هـفقط."الاخرةدارفي"(1(

فىكما.بالتخفيفصيصيةمفردها،القرون:والصياصي!تحريف"كميامني":ط2((

67(.(3/الأثيرلابنالنهاية

"."كان:ط(3(
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مجموعها.أو،المجرمينمنوجعلهمسقر،فيسلكهم

كانوإن،ظاهرةفالدلالةبذلكمستقلأ(1(منهاواحدكلكانفإن

وإلا،وعقوبتهمكفرهملتغليظهوإنمافهذا،الأربعةالأمورمجموع

فيلهتأثيرلامايضمأنيجوزلاإذ؛للعقوبةمقتضمنهاواحدفكل

بها.مستقلهومالىإالعقوبة

العقوبةفيشرطاليسمعهذكروماالصلاهتركأنالمعلومومن

نأعلىفدل؛العقوبةفيكافوحدههوبل،الدينبيومالتنكذيبعلى

يعذبلا:يقولأن(3(لقائليمكنلاإذ؛كذلكمعهذكروصف(2(كل

الأربعة!الأوصافهذهجمع(4(منإلا

سبحانهاللهجعلوقدللاجرام،موجبا(5(منهاواحدكلكانفإذا

فيالسالكينالمجرمينمنالصلاةتارككان،المسلمينضدالمجرمين

لنارآفىيشبونيؤموسعر!!لفىالمخرمينإن!:لىتعالقاوقدسقر،

ائذلىإن):لىتعالوقا[،4-478]القمر/!سقرمسذوقواوجوههئمعك

".مستقل..":س..".كلفإن"هـ:(1(

صنف".":ض(2(

.قائلا"":وهـوطس(3(

".جميعمن":وطس(4(

".موجبمنها"كل:وضس(5(
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المجرمينفجعل92[؛]المطففين/!!ححكونءاموأالذينمن؟دؤاأخرموا

(1(.المسلمينالمؤمنينضد

وأطيعؤاالربهؤةوءاتواالمحلؤة!ووأقيموا:لىتعاقوله:الثالثالدليل

.[56]النور/!ترحمونلعل!ئمالرسول

هذهبفعللهمالرحمةحصولعلقسبحانهأنه:الدلالةفوجه

النارفيوخلودهمتكفيرهميوجبلاالصلاةترككانفلوالأمور؛

علىجعلهمإنمالىتعاوالرب،الصلاةفعلبدونمرحومين(2(لكانوا

فعلوها.إذاالرحمةرجاء(3(

عنهتمالذين!للمصلب!وفودل:لىتعاقوله:الرابعالدليل

-5[.4]الماعون/!ساهونصلاضهم

،وقاصأبيبنسعدفقالعنها؟السهومعنىفيالسلفاختلفوقد

وقتها"(4(.يخرجحتىتركهاهو"وغيرهما:،الأجدعبنومسروق

فقط.هـوط"المسلمين"(1(

."مجرمين":ض(2(

إرجاء"."هـ:(3(

وأبي،عباسابنوعنعنهما،66(61-295/(4تفسيرهفيجريرابنأسنده(4(

المصئف،عندبعضهإسنادوسيائي،أبزىبنوعبدالرحمن،صبيحبنمسلمالضحى

687-688(./1(5للسيوطيالمنثورالدر:الأقوالهذهنسبةفيأيضاوينظر
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(1(:المروزينصربنمحمدقال.مرفوعحديثذلكفيوروي

عبدالملكحدثناإبراهيمبنعكرمةحدثناشيبةأبيبن(2(شيبانحدثنا

النبيسألأنه:أبيهعن(3(وقاصأبيبنسعدبنمصعبعنعميرابن

الذينهم":قال5[]الماعون/!ساهونصلاتهئمعنهتمالذين!و:عنمج!يم

وقتها".عنالصلاةيؤخرون

قلت:قالسعدبنمصعبعنعاصمحدثنازيد:بنحمادوقال

!ساهونصلاتهغعنهتمائذين):لىتعااللهقولأرأيت،أبتاهيا:بيلأ

ذاك(4(،ليسإنه":قال؟نفسهيحدثلاأثنايسهو؟لاا!ثنا5[]الماعون/

"(5(.الوقتإضاعةولكنه

)1)

)2)

)3)

)4)

)5)

2(،241/(والبيهقي663(،4/2(جريرابنوأخرجه(.4-45(2الصلاةقدرتعظيمفي

به.عكرمةطريقمن،وغيرهم377(،(2/الأوسطفينيوالطبرا34(،6(3/والبزار

البزار:وقال."موقوفوالصحيحخطأ،"هذا:((536حاتمأبيابنعللفيكماأبوزرعةقال

".لحديثالينوعكرمةعمير،بنالملكعبدعنالراهيمبنعكرمةإلاأسندهنعلملا"

.(431(32/7(،1/5(المجمعفيوالهيثمي2(،41(2/البيهقيقالوبنحوه

تحريف.."سفيان":هـوط

.هـوطفيليست"وقاصأبيبن"

".ذلك":س

2(،41(2/الكبرىفيوالبيهقي66(،20/(4تفسيرهفيجريرابناخرجه

إسنادهحسنوقد.بهالنجودبيأبنعاصمطريقمن،وغيرهم7(،40(وأبويعلى

325(./(1المجمحفيوالهيئمي2(،18(1/الترغيبفيالمنذري
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كعببنمحمدسألأنهأبوصخرأخبرني:شريحبن(1(حيوةوقال

[5/الماعون1!ساهونصلاتهتمعنهتمالذين):لىتعاقولهعنالقرظي

من(2(المالمنع":قال،الماعونعنسألهثمتاركها"،هو":قال

"(3(.حقه

لى:تعاكقولهللكفار؛القرانفياطردبالويلفالوعيدهذاعرفإذا

لأخرؤهميهفرون!باوهمالز!ؤةلايؤتوناتذين!)و!ت!!شركين

يصرثمعلتهتئكدلهايختآءيمتعأشي!كوئلألكلأفا!و:وقوله،[-67/أفصلت

،[7-9لجاثية/ا1!هو(عذابمهان4(لهتم!و:قولهلى!!هويمئمغهالض!نممتمتكبرا

2[.إبراهيم/أ!هوشديدعذابمنللبهفريى)ووئل:وقوله

و)وثل[،1المطففين/1!ولدطففين)وتل:وهما،موضعينفيإلا

(1(ض:"حياة".

".(2(ط:"عن

بنعبداللهعنإسحاقطريقمن((45الصلاةقدرتعظيمفينصرابنأخرجه(3(

طريقمن(1/956(5تفسيرهفيجريرابنوأخرجه.بهحيوةعنالمقرئيزيد

والإسناد.بنحوهالقرظيعنالخراطزيادبنحميدصخبربيأعنوهبابن

تهذيب:فيترجمتهتنظر.بهبأسلافإنهصخرأبيغير،ثقاترجالهما،حسن

366(.(7/للمزيالكمال

خطأ.وهو(ولهم(،:النسخجميعفي(4(
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لهمزوبا،بالتطفيفالويلفعلق[؛1/]الهمزة!لمزؤهمزلمتحل

بمجرده(1(.بهيكفرلاوهذاواللمز،

بويلأوالكفار،بويلملحقايكونأنإماالصلاةتاركفويل

لوجهين:؛أولىالكفاربويللحاقهفإ،الفساق

:قالأنهالايةهذهفيوقاصأبيبنسعدعنصحقدأنهأحدهما:

وقتها"(2(.ضيعواولكنكفارا،لكانواتركوهالو"

يوضحه:.كفرهعلى(3(الأدلةمنسنذكرهما:الثاني

أضاعواضفصشد!منمحلف):سبحانه(4(قولهوهو:لخامساالدليل

.[95/]مريم!غيايفقو!فسؤفالشهؤتواتبعواالصحلؤة

عنعبيدةأبيعنأبوإسحاقحدثنا:لحجاجابنشعبةقال

هـ.فيليستيه"و"،لمجرده"".ض(1(

جريرابنأخرجولكنعنه،اللفظبهذاعليهأقفولم.فيهسعدعنرويماتخريجتقدم2((

كماحاتمبيأوابنلمنذراوابن8(0(6/لحليةافيوأبونعيم(1/675(5تفسيرهفي

بنالقاسمعنسليمانبنموسىعنالأوزاعيطريقمن79(/01(الم!ورالدرفي

لمواقيت،اأضاعواولكنكفارا،لصارواتركوهاولو،لمواقيتاأضاعوا":قالمخيمرة

عنه.اللهرضيمسعودابنعلىموقوفا-أيضا-تيوسيأ.وقتها"لغيرالصلواتوصلوا

".الدالة":زيادةهناسفي(3(

."وقوله"هـ:(4(
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خبيث،جهنمفينهرهو":قالالآيةهذهفيمسعود-ابن-هو(1(عبدالله

القعر"(2(.بعيد،الطعم

إزتمبوسعد(4(بوعبيداللهحدثنانصر(3(:بومحمدنز

حدثني:قالالقطاميبنشرقيحدثنيزبار(5(بنزيادبنمحمدحدثنا

)1)

)2)

)3)

)4)

)5)

."عبدالله"عن:سفيليس

تفسيرهفيجريروابن(35(،الصلاةقدرتعظيمفينصرابنأخرجه

الحليةفيوأبونعيم(،604(2/لحاكموا227(،(9/والطبراني(،1/572(5

الحاكم.صخحهوقدبه،شعبةطريقمنكلهم2(،60(4/

حاتمبيألابنلمراسيلا:ينظر.أبيهمنيسمعلم-عامرواسمه-أبوعبيدة؟منقطعإسناده

.(651(ص/التحصيلوتحفة2(،40(ص/التحصيلوجامع2(،65(ص/

571(/1(5تفسيرهفيجريرابنوأخرجه(36(.الصلاةقدرتعظيمفي

بنمحمدطريقمنوغيرهما،(،175(8/الكبيرفيوالطبراني514(،و(17/

ميزان:فيترجمتهماتنطرضعفا.وقد،شرقيوشيخهزئارابنفيه.بهزباربنزياد

غريب،"(:912(3/تفسيرهفيكثيرابنقال552(.و(268/3((2/الاعتدال

ابنوثقهمقدضعفاءفيه"938(:0/1(المجمعفيالهيثميوقالمنكر"،ورفعه

".يخطئون:وقالحبان

سعيد"..."وهـ:ض."،.عبدالله":ض

زئان"بن":هـوطزبار"،":ضفيوليسزياد"،":بدل"يزيد":النسخجميع

في:وترجمتهاسمهضبطينظر.تصحيفوكلهابالراء،"رئانبن":س،بالنون

.(552(3/الاعتدالوميزان(4/173(ماكولالابنالاكمال
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حدثني:فقلتالباهليأمامةأباجئت:قال)1(الخزاعيعامربنلقمان

:يقول)2(!ي!اللهرسولسمعت:فقال!ي!،اللهرسولمنسمعتهحديثا

سبعينقعرها)3(بلغتماجهنمشفيرمنبهاقذفصخرةأنلو"

بئران":قال؟واثامغيوما:قلت."وألامغيالى)4(تنتهيثمخريفا،

ذكرهالذيفهذا)6("،جهنمأهلصديدفيهما)5(يسيل،جهنمأسفلفي

68[.]الفرقان/!و)أثاصط95[،]مريم/يخا!يفقوق)فسؤف:كتابهفيالله

بنعبداللهحدثناعيسىبنالحسنحدثنانصر)7(:بنمحمدقال

)1)

)2)

)3)

)4)

)5)

)6)

)7)

غلما.وهو،"لخرعيا":ض

."..رسول"من:ط

.طمنسقطتقعرها""

ينتهي".":س،على"تنتهي":ض

فيها".":هـوط

.ضفي"ليس"يسيل..جهنم

(515/(17تمسيرهفيجريرابنأيضاوأخرجه(37(.الضلاةقدرتعظيمفي

أبيبنزكريا،ضعيفإسناده.بههشيمطريقمن88((2/الضعفاءفيوالعقيلي

والتعديللجرحافيحاتمأبيابنقال،صيحةفصاحلشعبةذكرمريم

ليس":النسائيعنهوقال،انتهىزكريا"يرضلمأئهشعبةصيحة"دل(:295(3/

وضوء"+رونقلهحديثهشيمعنهروىفيماليس":عديابنوقال،"بالقوي

74(.(2/للذهبيوالميزان2(،341/(/عديلابنالكاملينظر:
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مريمبيأبنزكرياأخبرني:قالبشيربن((1هشيمأخبرناالمبارك

جهنمشفيربينماإن":يقولالباهليأمامةأباسمعت:قالالخزاعي

صخرة:قالأو،يهويحجرمنخريفا،خمسينمسيرةقعرهالىإ

لىمولهفقال"،سمان،عظامعشراوات(2(،كعشرعظمها،تهوي

أمامة؟أباياشيءمنذلكتحتهلالوليد:بنخالدبنلعبدالرحمن

".وائامغي،نعم":قال

وادياجهنمفيإن":قالماتع(3(بنشفيعنبشيربنأيوبوقال

!الوفسؤف:لىتعاقالله،خلقلمنفهووقيحا(4(،دمايسيلغيا،يسمى

.(95["(]مريم/تحا!هويفقوق

النارمنالمكانهذاجعلسبحانهاللهأن:الايةمنالدلالةفوجه

.الصلاةقدرتعظيم:منوالتصحيح،"إبراهيم":النسخجميعفي(1(

مضىالتي:هي-المعجمةالشينوفتحالعينبضئم-العشرالناقة"هـ:هامشفي(2(

النوقفيالتي:هي:وقيلههنا.المرادوهوأشهر،عشرةحملهامنعليها

".اللهحفظهحمدأبنعبدالقادرالعلامةمولانااهـ..النساءفيكالنفساء

زمانهأعلامكبارأحدعبدالقادر،بنحمدأابن:هولمذكوراعبدالقادروالعلامة

لحافلةاترجمتهتنظرهـ،7021سنةتوفي،الشوكانيشيخوهو،باليمنالعلمفي

.(04(993-6الطالعالبدرفي

تحريف.."مانع":وسض(3(

".وقيحدممنهيسيل":س(4(

به.أيوبعنمسلمبنثعلبةطريقمن(38(الصلاةقدرتعظيمفينصرابنأخرجه(5(
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لكانواالمسلمينعصاةمعكانولو،الشهواتواتبعالصلاةأضاعلمن

هوالذيالمكانهذافييكونواولمالنار،طبقاتمنالعلياالطبقةفي

الكفار.أمكنةمنبل،الاسلامأهلأمكنةمنليسهذافإنأسفلها؛في

إلامنيخا!يفقوق)فسؤف:لىتعاقولهوهواخر:دليلالآيةومن

لممؤمناالصلاةمضيعكانفلو6[.950-أمريم/!وعلصخلحاوءامنتاب

للحاصل.تحصيلايكونفإنه؛الايمانتوبتهفييشترط

وءاتوأالصلوةوأفامواتابوا!هلمحإن:لىتعاقوله:السادسالدليل

بفعلللمؤمنينأخوتهمفعلق[.11/]التوبة!وألذينفىف!خولبهئمالز!ؤة

(1يكونوا(فلا،للمؤمنينإخوةيكونوالميفعلوهالمفإذا،الصلاة

.[01/لحجراتا1إخؤ!والمحؤمنونإنما):لىتعالقوله؛مؤمنين

!هووتولت!ودبه!بهذبولاص!لى!فلاصحذق:لىتعاقوله:السابعالدليل

جعلللأمروالانقيادلخبراتصديقالاسلامكانفلما31-32[.القيامة/أ

التصديقوقابل.الصلاةوعدم،التصديقعدمضدين؛لهسبحانه

32[./القيامةأوتوذ!هوولبهنكذب):فقال،ليلتوباوالصلاة،لتكذيببا

يزولوكماكافر،الصلاةعنفالمتوليكافرالمكذبأنفكما

.الصلاةعنبالتولييزولبالتبكذيبالاسلام

."نونيكو":هـ(1(
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ولا،اللهبكتابصدقلا"!:ولاصلى)فلاصئق:قتادةعنسعيدقال

طاعته،عنلىوتو(،1)اللهباياتكذب)ولبهنكذبوتوذمهو:،للهصلى

.2(")وعيدإثرعلىوعيد:!فاؤكلكأوكثم!فأؤكلك)أؤك

لابرطه!أقؤلكغءامنواالذينجمأيخا):لىتعاقوله:الثامنالدليل

!واتخسرونهمف!وليهكذلكيفعلومنأللهذ!رعنأؤلد!تمولا

هي":يقولرباجبيأبنعطاءسمعت:جريجابنقال9[.]المنافقون/

")3(.المكتوبةالصلاة

من)4(علىالمطلقبالخسرانحكماللهأن:بالآيةالاستدلالووجه

إلايحصللا)5(المطلقوالخسران،الصلاةعنوولدهمالهألهاه

الربح.لىإأمرهفاخرومعاصيهبذنوبهخسرولوالمسلمفإنللكفار؛

الآيةهذهفيالصلاةتاركخسرانأكدلىوتعاسبحانهأنه:يوضحه

التأكيد:منبأنواع

".اللهباياتكذبولكن"فيهما:والسياق،هـوطفيليستالآية(1(

به.سعيدطريقمن523((23/تفسيرهفيجريرابنأخرجه(2(

المنثورالذرفيكماالمنذروابن(9192(الايمانشعبفيالبيهقيأخرجه(3(

4)1/094).

لمن".":وطهـوس(4(

".للمطلق":ض(5(
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ولزومه،الخسرانثبوتعلىالدال(1(الاسمبلفظإتيانهأحدها:

(2(.لحدوثواالتجددعلىالدالالفعلدون

كمال(3(بحصولالمؤذنة،واللامبالألفالاسمتصدير:نيالثا

كمالإثباتذلكأفاد،الصالحلمالعازيد:قلتإذافإنك؛لهمالمسمى

(5(.ل!!صالحعا:قولكبخلافله(4(،ذلك

علاماتمنوذلك،معرفتينوالخبربالمبتدأسبحانهإتيانه:الثالث

!هوآلمفلوتهم!ووأولك:لىتعاقولهفيكماالمبتدأ؛فيلخبراانحصار

وقوله:254[،]البقرة/!واطلهونهئم)والبهفرون:لىتعاوقوله5(،]البقرة/

.ونظائره[،4/]الأنفال!حفاثمؤ!ونآ(هم6(أوليهك!يو

معيفيدوهووالخبر،المبتدأبينالفصلضميرإدخاله:الرابع

بالمسند؛إليهالمسندواختصاصالاسناد،قوة؛أخريينفائدتينالفصل

.ضفيليست"الاسمو"".بلفظبه..":هـوط(1(

."لحدثا":هـوط2((

".لحصولالمؤدية":هـوط(3(

".لهقالكلماإثبات":س4()

".وصالح"عالم:وسض((5

.(ولئكوأ(:س(6(
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!ووألله:وقوله،[46/لحج]ا!الحيدالغىلهوالله)وإت:كقوله

!و(1(لزجصتغفورأ!سانه،هوا:وقوله،7[6/ئدةلما]ا!أنعليملشميعأهو

لك.ذئرونظا،[89/يوسف]

بهاذ!رواإذاالذينثايتنايؤمنإنحا):لىتعاقوله:التاصعالدليل

.[51/]السجدة!ويسمتكبروبلاوهمربهمبحمدوسبوأسراخزوأ

باياتذكرإذاعمنالايماننفىسبحانهأنه:بالايةالاستدلالووجه

باياته(3(التذكيرأعظمومنربه،بحمدمسبحاساجدا(2(يخرلمالله

بها؛يؤمنفلميصلولميتذكرفلمبهاذكرفمن؛الصلاةباياتالتذكير

أحسنمنوهذاالسجود،أهلبأنهمبهاالمؤمنينحنسبحانه(4(لانه

(5(!والضلؤة)وأقيموا:لىتعابقولهيؤمنفلم.وأقربهالاستدلال

إقامتها.التزممنإلا43[،]البقرة/

وتل!يريهعوتلاأجمعواالصقلوإذا!و:لىتعاقولهشر:العاالدليل

الرسم.بهذاايةاللهكتابفيوليسالغفور..".لهوالله"إنكلها:النسخفي(1(

.سجدا"يخروا":ط2((

"0اللهبايات":هـوط(3(

".فإنه":ض(4(

.!)الضلؤة:سفيليس(5(
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وتئغوا)!طوا:قولهبعدهذاذكر[،4-849/]المرسلات!لئكذبينيؤمبؤ

الركوعتركعلىتوعدهمثم46[،/]المرسلات!إنكرمخرمونقليلأ

التكذيب؛علىتوعدهم1(إنما(:يقالولاإليها.دعواإذا-وهوالصلاة-

الوعيد.وقعوعليهلها،تركهمعنأخبر(2(إنماسبحانهفإنه

يصدقمنمستمراإصراراالصلاةتركعلىيصرلا:نقولاناعلى

الرجليكونأنوالطبيعةالعادةفييستحيلفإنهأصلا؛بهاأمراللهبأن

خمسوليلةيومكل(3(عليهفرضسبحانهاللهأنجازماتصديقامصدقا

مصرذلكمعوهو=العقابأشدتركهاعلىيعاقبه(4(وأنه،صلوات

قطعا.المستحيلمنهذاتركها؛على

يأمرالايمانفإنأبدا؛بفرضهامصدقتركهاعلىيحافظفلا

منتدءقلبهفيفليسبهايأمرهماقلبهفييكنلمفحيثبها،صاحبه

.الايمان

القلوببأحكامعلمولاخبرةله(5(ليسمنكلاملىإيصغىولا

".(1(ض:"!نه

."خبرهمأ":س(2(

".كلفي..بأن":س(3(

فإنها".":ط(4(

له".لامن..":ض..".تصغي":ط،.."تصغ":هـوض(5(
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بالوعدإيمانالعبدبقلبيقومأن(1(الطبيعةفيهلوتأملوأعمالها.

على(2(معاقبهوانه،الصلاةعليهفرضاللهوأنوالنار،لجنةواوالوعيد،

الموانعوعدم،وعافيتهصحتهفيالتركعلىمحافظوهوتركها=

الفعل.منلهالمانعة

التصديقمجردالايمانجعلمنعلىخفيالذيهوالقدروهذا

نأ؛المحالمحلأمنوهذا،محرمتركولاواص!فعليقارنهلموإن

(3(.معصيةتركولاطاعةفعليتقاضاهلاجازمإيمانالعبدبقلبيقوم

اعتقادمجردالتصديقليسولكن،التصديقهوالايمان:نقولونحن

لكانإيمائاالتصديقاعتقادمجردكانولو.لهالانقياددونالمخبر،صدق

محمداأنعرفواالذينواليهود،صالحوقوم،وقومهوفرعون،إبليس

لا)فانهخ:لىتعاقالوقد!مصدقين=مؤمنينأبناءهميعرفونكمااللهرسول

ادئهجايتاطابين)ولبهنصادقانكيعتقدون:أييكذبونث!هو

لحق.امعرفةبعدإلايكونلالجحودوا33[،الأنعام/أمهوتححدون

.[41النمل/أ!هووعلؤاظلماأنفسهتمواشتيقنتهابها)وجحدؤا:لىتعاوقال

!"نبأ":هـوط(1(

.وسضمنوالمثبت".معاقبةيعاقبه":ط،"يعاقبهمعاقبة"هـ:،"معاقبهوأثه"(2(

".معصيةفعلولا..":ض.".ولا.جازم"هـ:(3(
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والأزضالسنؤتإلارثصؤلاءأنزلماعلتلقذ):لفرعونموسىوقال

يغرثؤن)يغرفونهوكلا:اليهودعنلىتعاوقال.[11201!سراء/بصابر!

146[.البقرة/أ!يغلمونوهئمألحقلي!ونئنهئماو+دزيقاهئم%دئاه

وسألوهع!يو،النبيلىإجاؤوالمااليهودمنالنفرقولهذامنوأبلغ

منيمنعكماما":فقالنبي،ألكنشهدفقالا:،نبوتهعلى(1(دلهمعما

نإنخافوإنا،نبيذريتهفي(2(يزاللاأندعاداودإنقالا:؟"اتباعي

يهود(3((4(.تقتلناأناتبعناك

ولم،نبيآنهلمعتقدهممطابقاإقرارابألسنتهمأقرواقدفهؤلاء

طاعتهيلتزموالملأنهم؛الايمانفيوالاقرارالتصديقبهذايدخلوا

العربلغةفيوالنفردلهما".عماوسألاه.جاءا.لمااليهوديين"النفرين:هـوط(1(

درةوينظر6(17(2/المصباحفيكما.عشرةلىإثلاثةمنالرجالجماعة

.(44(للحريريالغواص

".يزالأن":ضن2((

..اليهود".":ط..".يقتلنا"هـ:(3(

ماجهوابن273(،4(والترمذي(،04(78والنسائي923(،/4(أحمدأخرجه(4(

،(1/52(لحاكموا(،28(8/المختارةفيوالضياء37(،0(5مختصرا

حسن":الترمذيقال.عنهاللهرضيعسالبنصفوانحديثمن،وغيرهم

لحافظاوقال،"صحيحةبأسانيد)(:48(9/البدرفيالملقنابنوقال،"صحيح

".قوي"بإسناد39(:4/(التلخيصفي
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.لأمرهلانقيادوا

وأقر،صادقأنهالمعرفةحقيقةعرففإنه؛طالبأبيكفرهذاومن

.الاسلامفيبذلكيدخلولم،شعرهفيبهوصرح،بلسانهبذلك

بأمرين:يتئمإنمافالتصديق

.(1(وانقيادهالقلبمحبة:نيوالثا.الصدقاعتقاد:أحدهما

.[501]الصافات/!هوألزت!صذقتقد):لابراهيملىتعاقالولهذا

وحي،الأنبياءرؤيافإنراها؛حينمنرؤياهلصدقمعتقداكانوإبراهيم

به.أمرمافعلأنبعدلهامصدقاجعلهوإنما

"(3(.يكذبهأوذلكيصدقوالفرج":!ي!(2(النبيقولوكذلك

لذلك.تركهوالتتكذيب(4(،القلبتمنىماالفرجعملالتصديقفجعل

بالعمل.إلايصحلاالتصديقأنفيصريحوهذا

وقرماولكن،بالتحليولا،بالتمنيالايمانليس":لحسناوقال

."دلقياوا":س(1(

."!ي!لهقو":هـوط(2(

عنه.اللهرضيهريرةبيأحديثمن(2657(ومسلم62(،(43البخاريأخرجه(3(

".يتمنىما":ط،"تمناهما":س4((
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مرفوعا(2(.هذارويوقد1(."(العملوصدقه،القلبفي

والوعد،الصلاةبوجوبلجازماالتصديقمعيمتنعأنهوالمقصود:

وباللهتركها(3(.علىالمحافظةتركها=علىوالوعيدفعلها،على

التوفيق.

)1)

)2)

)3)

بنجعفرطريقمن(39(والايمان03((889مصنفهفيشيبةأبيابنأخرجه

الضعيفةفيالألبانيوضففه.بهلحسناعنالحبطيحكيمبنزكرياعنسليمان

من3635((9أيضاشيبةأبيابنفأخرجه،توبعولكنه.زكريالضعف(؛01(89

لحسناسمعت:يقولكعباباربهعبدسمعت:قالسليمانبنجعفرطريق

ثقة.وعبدربه.فذكره،يقول

الاعتقادشرحفيواللالكائي922(،0(6/الكاملفيعديابنأخرجه

عنمالكعنأبيحدثنيمجبربنالرحمنعبدبنمحمدطريقمن983((4/

جم،اللهرسولقال:قالعنهاددهرضيهريرةبيأعنالأعرجعنالزنادأبي

عبدبنمحمدترجمةفيأوردهوقد."باطلإسنا؟":عديابنقال.وذكره

مالكعنأبيهوعنبالمناكير،الثقاتعنروى":عنهوقالمجبر،بنالرحمن

عبدطريقمن(48/(17بغدادتاريخذيلفيالنجارابنوأخرجه.بالبواطيل"

عنهادلهرضيأنسعنلحسناعنقتادةعنعطيةبنيوسفعنصالحبنالسلام

صالحبنعبدالسلام؛جداضعيفوإسناده.فذكره!يم،ادلهرسولقال:قال

.(01(89للألبانيالضعيفةينظر:.مثلهعطبةبنويوسف،كذبوه

.هـوطفيليستتركها"علىالمحافظة"
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صر
:وجوهفمنذلك،علىبالسنةالامشدلالواما

عبداللهبنجابرعن(1("صحيحه"فيمسلمرواهما:الأولالدليل

ورواه".الصلاةتركالكفر(2(وبينالرجلبين":ع!يماللهرسولقال:قال

(4(.الترمذيوصححه"(3(،السنن"أهل

سمعت:قالالأسلمي(5(الحصيببنبريدةرواهما:الثانيالدليل

فقدتركهافمن،الصلاةوبينهمبينناالذيالعهد":يقوللمجواللهرسول

حديث":الترمذيوقال"(7(.السنن"وأهلأحمد(6(،الامامرواهكفر".

مسلم.شرطعلىهـاسناده"(8(.صحيح

حديث(82(.(1(

."لكفروا":س(2(

،(1(780ماجهوابن262(،0(والترمذي(،446(والنسائي(،(4678داودأبو(3(

عنه.اللهرضيعبداللهبنجابرعنالمكيالزبيرابيطريقمن

".صحيححسن"(:51(5/قالحيث(4(

تحريف.".لحبيبابن"يزيد:طحصيب"،..":ض(5(

346(.(5/المسند(6(

.(1(970ماجهوابن2(،162(والترمذي(،(463النسائي(7(

عوادوبشار(،13(5/شاكرأحمدوطبعة81(،(2/للمزيالأشرافتحفةفي(8(

48(./1(لحاكموا(،541(4حبانابنوصخحه".غريبصحيح"حسن366(:(4/
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سمعت:قال"لمجي!اللهرسولمولىثوبانرواهما:الثالثالدليل

تركهافإذا؛الصلاةوالايمانالكفروبينالعبدبين":يقول!سيماللهرسول

شرطعلى،صحيحإسناده":وقال1(،(الطبرياللههبةرواه."شرلثأفقد

".مسلم

عنهمااللهرضيالعاصبنعمروبنعبداللهرواهما:الرابعالدليل

نورالهكانتعليهاحافظمن":فقاليوما،الصلاةذكرأنه!ي!،النبيعن

ولانورالهتكنلمعليهايحافظلمومن،القيامةيومونجاةوبرهانا

وأبي،وهامان،وفرعون،قارونمعالقيامةيوموكان،نجاةولابرهانا

حبانابنوأبوحاتم"(3(،مسنده"فيحمد(2(أالامامرواه،"خلفابن

"(4(.صحيحه"في

منه:المطبوعةوفي(1521(السنةأهلاعتقادأصولشرحفي،اللألكائي:يعني(1(

لخطابالأبيالانتصاروفي."مسلمشرطعلى":دون"صحيحإسناد"

المنذريوصخحه."إخراجهيلزمه،مسلمشرطعلىصحيحإسناد"6(:260/(

8(.11(الترغيبفي

هـ.فيليسأحمد""(2(

)3)/2)916).

عنالصدفيهلالبنعيسىعنعلقمةبنكعبطريقمن(،1(467حديث(4(

وابن(832(،الترغيبفيالمنذريقال.بهعنهماللهرضيعمروبنعبدالله

جيد"."إسناده(:171(2/التنقيحفيعبدالهادي
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.الكفرةرؤوسمنلأنهمبالذكرالأربعةهؤلاءخصوإنما

نأإماالصلاةعلىالمحافظ!تاركأنوهي(1(:،بديعةنكتةوفيه

فهومالهعنهاشغلهفمن؛تجارتهأو،رياستهأو،ملكهأو،ماله(2(يشغله

عنهاشغلهومن،فرعونمعفهو(3(ملكهعنهاشغلهومن،قارونمع

عنهاشغلهومن(5(،هامانمعفهوأوغيرها-(4(وزارة-منرياسته

خلف.بنأبيمعفهوتجارته

اللهرسولأوصانا:قالالصامتبنعبادةرواهما:الخامسالدليل

تركهافمنعمدا(6(؛الصلاةتتركواولاشيئا،باللهتشركوالا":فقالك!ييه

فيحاتمأبيبنعبدالرحمنرواه".الملةمن(7(خرجفقدمتعمداعمدا

"(8(.سننه"

وهو".":وهـوطض(1(

عنها".":زيادةس."شغله":ض(2(

".ملكهرياسة"هـ:(3(

".وزارةرياسة":طوفيهـ.فيليس"رياسته"((4

."فرعونوزير":زيادةس((5

.ضفيليستعمدا""(6(

..".عنخرح".وفيه،متعفدا"":سفيوليسض،فيليستعمدا""(7(

طريقمنأخرجهقدوالحديث23(.(ص/حاتمأبيابنسننعنالكلامتقدم(8(

.(1(522الاعتقادشرحفيلكائياللىحاتمأبيابن
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من":ءسي!اللهرسولقال:قالجبلبنمعاذرواهما:السادسالدليل

1(.أحمد(الامامرواه."اللهذمةمنهبرئتفقدمتعمدامكتوبةصلاةترك

مسندهفيوالشاشيمعلقا،75(/4(الكبيرالتاريخفيالبخاريوأخرجه

الضلاةقدرتعظيمفينصروابن287(،(8/المختارةفيوالضياء2(،11(3/

عبادةعنشريحبنسلمةعنقوذربنيزيدطريقمنكلهم،وغيرهم29(0(

به.عنهاللهرضي

في"شريحبن"سلمةعنالذهبيوقالدا،إسنادهيعرفلا":سياقهعقبالبخاريقال

الثقاتفيحبانابنوذكره،"يعرف"لا275(:/1(والمغني(091(2/الميزان

274(،(ص/الميزانذيلفيسلمةترجمةفيالحديثهذاالعراقيذكروقد318(.4/(

2(.461/(الروائدمجمعفيوبنحوهفثقات".شريحبنسلمةعدا"من:وقال

المنذريقالمعاذ.عننفيربنجبيربنعبدالرحمنطريقمن238((5/المسند(1(

جبيربنعبدالرحمنفإن؟الانقطاعمنسلملوصحيح"2(:1/16(الترغيبفي

التحصيلتحفةفيكما-العراقيأبوالفضلوقال.معاذ"منيسمعلمنفيرابن

".مرسلةعنهروايته"-:(691(ص/

طريقمن3(60(9/لحليةافيوأبونعيم82(،0/2(الكبيرفينيالطبراوأخرجه

وفي.بهعنهاللهرضيمعاذعنإدرش!بيأعنميسرةبنيونسعنواقدبنعمرو

حاتمبيوأمسهربيوأكالبخاريواحد،غيرضعفه،القرشيواقدبنعمرو:إسناده

بنمروانوكذبه،"لحديثا"متروك:نيوالبرقاوالدارقطنيالنسائيوقال،ودحيم

2(.19(3/للذهبيوالميزان286(،2/(2الكمالتهذيبينظر:محمد.

.بشواهده2(0(26الارواءفينيالألباحسنهوقد

71



.الإسلامذمهلهلكانتإسلامهعلىباقياكانولو

نأ!ي!أبوالقاسمنيأوصا":قالالدرداءأبورواهما:السابعالدليل

رواه".الذمةمنهبرئتفقدمتعمداتركهافمنمتعمدا،الصلاةأتركلا

"(1(.سننه"فيحاتمأبيبنعبدالرحمن

رأس":قالانهلمجيمالنبيعنجبلبنمعاذرواهما:الثامنالدليل

مختصر(2(.،صحيححديثوهو."الصلاةوعموده،الإسلامالأمر

العمودبمنزلةالادلإممنالصلاةأنأخبرأنه:بهالاستدلالووجه

)1)

)2)

فيوالبيهقي(7293(،ماجهوابن(،(18المفردالأدبفيالبخاريأخرجه

الصلاةفينصروابن(،521(4الاعتقادشرحفيواللالكائي(،11(5/الشعب

أبيعنالدرداءأمعنحوشببنشهرعنالحمانيراشدطريقمن19(،(1

به.الدرداء

تنظر،لحسناعنينزللاوحديثه،فيهاختلفواوقد،حوشببنشهرإسنادهوفي

283(.(2/للذهبيوالميزان572(،/(12الكمالتهذيب:فيترجمته

فيوالهيثمي37(،(4/الزجاجةمصباحفيالبوصيريإسنادهحسنوقد

إسنادهفي"(:2481/(التلخيصفيحجرابنوقال2(،17/(4المجمع

ضعف".

ماجهوابن"،صحيح"حسن:وقال2(16(6والترمذي(،237/(5أحمدأخرجه

وصححه."الشيخينشرطعلى"صحيح:وقال86((2/لحاكموا(7293(،

والمصنف.26(،/(17الفتاوىفيكماالاسلامشيخ
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فهكذاعمودها،(1(بسقوطالخيمةتسقطفكما؛الخيمةعليهتقومالذي

بعينه.بهذاأحمداحتجوقد،الصلاةبذهابالاسلاميذهب

"(3(،السننو""(2(،الصحيحين"فيما:التاسعالدليل

!ؤ:اللهرسولقال:قالعمربنعبداللهحديثمنو"المسانيد"(4(،

الله،رسولمحمداوأناللهالاالهلاانشهادةخمسبى؛علىالإسلامبيي"

ورواه."(5(رمضانوصوم،البيتوحج،الزكاةوإيتاء،الصلاةوإقام

.فذكره"(6(،خمسالإسلام":ألفاظهبعضوفيحمد،أالامام

:وجوهمنبهالاستدلالووجه

وقعفإذا،أركانخمسةعلىالمبنيةكالقبةالاسلامجعلأنهأحدها:

.الاسلامقبةوقعتالأعظمركنها

قرينةالالسلاملقبةأركاناكونهافيالأركانهذهجعلآنه:الثاني

)1(س:"بسقط".

.(61)ومسلم،(8)ريلبخاا(2)

.(4005)ئيلنساوا،(9062)يمذلترا(3)

ومسند)5788(،يعلىبيأومسند(،226،29،012،431/)أحمدمسند(4)

823(./)المنتخبحميدبنوعبد)307(،الحميدي

".مسلمرواه":زيادةوفيه."،.وحج،رمضانوصوم":س(5)

المصادر.منغيرهفيولاالمسند،طبعاتفياللفظةهذهعلىأقفلم)6(
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قبةبالفما(؛1ركن(والزكاة،ركنوالصلاة،ركنفهما؛الشهادتين

أركانهاابقيةدونأركانهاأحد(2(سقوطبعدتبقىالاسلام

مسمىفيوداخلة،الإسلامنفسالأركانهذهجعلأنه:الثالث

ذلكذهببعضهاذهبإذاأمورلمجموعاسماكانوما(3(،اسمه

(4(بركنليستالتيأجزائهمنلا،أركانهمنكانإذاسيماولا،المسمى

والخشبةالعودبخلاف،البيتسقطسقطإذافإنه؛للبيتكالحائطله،

ونحوها.واللبنة

صلىمن"(5(:لمج!ي!اللهرسولقال:قالأنسعنالعاشر:الدليل

ماوعليهلنا،ماله،المسلمفهوذبيحتناوأكلقبلتنا،واستقبلصلاتنا،

علينا"(6(.

."ركنلحجوا،ركنوالصوم":هـزيادة(1(

."إحدى":ض(2(

هـفيليست""اسمه(3(

"ركن".:س(4(

رسولقالالعاشر:الدليل":ط،.".اللهرسولقال:قالالعاشر:الدليل"وهـ:ض((5

."..الله

المسلم"علىماوعليه،للمسلمماله":ولفظه.وغيره93(،1(البخاريأخرجه(6(

(393(.البخاريعندكماعنهاللهرضيأنسكلاممنلجملةاوهذه
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وجهين:منفيهالدلالةووجه

مسلمايكونفلا(1(،الثلاثةبهذهمسلماجعلهإئماأنهأحدهما:

بدوذها.

قبلةلىإيصليحتىمسلمايكنلمالشرقلىإصلىإذاأنه:الثاني

بالكلية!الصلاةتركإذافكيف،المسلمين

-(2(عبدالرحمنبن-عبداللهالدارميرواهماعشر:الحاديالدليل

يحيىأبيعنقرمبنسليمانحدثناحسانبنيحىحدثناقال(3(:

".الأربعة":وسض(1)

المهرةإتحاففيحجرابنيذكرهولم!بطبعاتهالدارميسننفيعليهأقفلم2()

الترغيبفيالمنذريأيضاإليهعزاوقدلأحمد.بعزوهواكتفى3(51)3/

المنثورالدرفيوالسيوطي23(،1)8/لخيرةاإتحاففيوالبوصيري(،1/941)

ضعفه.علىالكلامتيوسيأ،بالقتاتلمنذريواالبوصيريأعلهوقد732(./21)

الأوسطفينيوالطبرا34(،0)3/وأحمد(،4)الترمذيأخرجهوقد

من،وغيرهم257()3/الكاملفيعديوابن)695(،والصغير336(،4/)

به.عنهاللهرضيجابرعنمجاهدعنالقتاتيحىأبيعنقرمبنسليمانطريق

وقيلزاذاناسمه،فيالكوالقتاتوأبويحى،التميميقرمبنسليمانإسنادهوفي

،(34204/و)5(1/1)2الكمالتهذيبينظر:.ضعيفانوهما،ذلكغير

.(4/586و)(2912/)،للدهبيلميزانوا

.سفيليستقال"")3(
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مفتاح":ع!قالالنبيعنعبداللهبنجابرعنمجاهدعن(1(القتات

".الصلاةالجنة

لجنة،الهتفتحلمالصلاةأهلمنيكنلممنأنعلىيدلوهذا

مسلماً.تاركهافليس؛مسلملكلتفتحوهي

الجنةمفتاح":قولهوهوالاخر؛الحديثوبينهذابينتناقضولا

وبقيةوالصلاة،المفتاحأصلالشهادةفإن(2(؛"اللهإلاإلهلاأنشهادة

موقوف!(3(لجنةادخولإذبها؛إلاالفتحيحصللاالتي،أسنانهالأركان

وأسنانه.المفتاحعلى

إلاإلهلالجنةامفتاحأليس:منبهبنلوهبوقيل":البخاريوقال

لهبمفتاحجئتفإن،أسنانولهإلامفتاحليسولكن،بلى:قال؟الله

يف.تحر."بلعتاا":س(1(

38(،/4(كاملهفيعديوابن(،401(7/والبزار2(،24(5/أحمدأخرجه2((

ابيبنعبدالدهعنعياشابنطريقمن،وغيرهم(،4(3/الشعبفيوالبيهقي

به.عنهاللهرضيمعاذعنحوشببنشهرعنحسين

قال،مرسلةمعاذعنوروايته72(،(ص/فيهالكلاموتقدمشهر،:إسنادهفيو

وقال(.791(ص/التحصيلتحفةوينظر:.معاذ"منيسمعلم"شهرالبزار:

عياشبنوإسماعيلومعاذ،شهربينانقطاع"فيه(:116/(المجمعفيالهيثمي

الخيرةإتحاففيالبوصيريوقالمنها".وهذا،ضعيفةالحجازأهلعنروايته

".ضعيفبسند"453(:(2/التغليقفيحجروابن231(،(8/

هـ.منسقطت""الجنة(3(
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لك(1("(2(.يفتحلموإلالك،فتحأسنان

كانانه(3(:الأسلميالأدرعبنمحجنرواهماعشر:الثانيالدليل

ثم(4(،فصلى!يمالنبيفقام،بالصلاةفأذن!يم،النبيمعمجلسفي

برجلألست؟تصليأنمنعكما:لهفقال،مجلسهفيمحجنورجع

معفصلجئتاذا":لهفقال،أهليفيصليتولكنيبلى؛:قال؟مسلم

(5(.والنسائيحمد،أالامامرواه."صليتقدكنتوإنالناس

)1)

)2)

)3)

)4)

)5)

.ضفي"لك"ليست

الكبيرالناريخفيووصلهلجنالز،اكناباولفيمعلقاالبخاريأخرجه

الخيرةوإتحاف25(،4(3/العالبةالمطالبفيكماوإلسحاق59(،/1(

عنالذماريعبدالملكطريقمنكلهم66(4/(لحليةافيوأبونعيم23(،0(8/

فيحجرابنإسنادهحسنوقد.بهوهبعنأبيهعنرمانةبنسعيدبنمحمد

الاتحاف.فيوالبوصيري،المطالب

الأدرعيوليسالديليمحجنعنالمصادرفيلحديثواكلها،النسخفيكذا

977(.778،(5/الاصابةفيكما،صحابيانوهما

.طفي"فصلى"ليست

زيدعن(1/132(مالكطريقمنأخرجاهوقد(857(،والنسائي3(،44/(المسند

به.عنهاللهرضيمحجنعنمحجنبنبسرلهيقالالديلبنيمنرجلعنأسلمابن

رضيحصينبنعمرانحديثمن682(،(ومسلم34(،4(البخاريعندوأصله

فلانيا"!يم:فقال،القوممعيصللممعتزلارجلارأىمج!ي!اللهرسولأن:عنهالله

بطوله.لحديثا"!مسلمبرجلالست؟القوممعتصليانمنعكما
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ألفاظتحتتجدوأنت.الصلاةوالكافرالمسلمبينالفارفخعل

لامالك:تقولكماوهذالصليت".مسلماكنتلو"انك:الحديث

بحي(1(!ألست؟تتحركلاومالك!بناطقألست؟تتكلم

يصلي:لاراهلمنقاللماالصلاةعدممعيثبتالإسلامكانولو

".مسلمبرجلألست"

نر

حدثناالربيعبنعمرحدثنا:زنجويهابنفقالالصحابةجماعإوأما

بن(2(عبيداللهحدثني:قالشهابابنعنيونسعنأيوببنيحبى

الخطاببنعمرجاءأنه:أخبرهعباسبنعبداللهأنعتبةبنعبدالله

فيمعيكانواورهطأنافاحتملته:قالالمسجد،فيطعنحين(3(

نأعوفبنعبدالرحمنفأمر:قال،بيتهأدخلناهحتىالمسجد(4(،

فلم،الموتمنعليهغشيبيتهعمرعلىدخلنافلما:قال،بالناسيصلي

فقلنا::قال؟الناسصلىهل:فقالأفاقثمأسفر،حتىغشيتهفييزل

فيحظلا"اخص:سياقيوفي".الصلاةتركلمنإسلاملا":فقالنعم،

(1(هـ:"بحجر".تحريف.

."عبدالله"هـ:2((

تحريف.."حتى":ط(3(

.ضمنسقطتالمسجد"..فاحتملته:قال"(4(
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وذكر.وصلىفتوضأبوضوء،دعاثم"،الصلاةتركلمنالإسلام

.(1(القصة

مثل(2(تقدموقد.عليهينكروهولم،الصحابةمنبمحضرهذافقال

يعلمولا،هريرةبيوأ،عوفبنوعبدالرحمن،جبلبنمعاذعنذلك

خلافهم.صحابيعن

:الصلاةفيكتابهفياللهرحمهالاشبيليعبدالحقالحافظوقال

تاركتكفيرلىإبعدهمومنعنهماللهرضيالصحابةمنجملةذهب"

بنعمر:منهموقتها،جميعيخرجحتىلتركهامتعمدا؛الصلاة

وجابر،،عباسوابنمسعود،بنوعبداللهجبل،بنومعاذ،لخطابا

(3(،طالببيأبنعليعنرويوكذلك،عنهماللهرضيالدرداءوأبو

الصحابة.منهؤلاء

بنوعبدالله،راهويهبنوإسحاق،حنبلبنأحمد:غيرهمومن

عنعبداللهبناللهعبيدعنالزهريطريقمن581()عبدالرزاقبنحوهأخرجه(1)

فيسعدابنأخرىوسياقاتطرقيمنالقصةأخرجوقد.عنهاللهرضيعباسابن

المسورحديثمن(41)ص/أيضايجهتخرتقدموقد35(.351-0)3/طبقاته

مختصرا.مخرمةابن

قبل".":ض)2(

".وجههالله"كزم:زيادةط)3(
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ال!ختياني،وأيوب)1(،عتيبةبنوالحكم،النخعيوإبراهيم،المبارك

بنزهيروأبوخيثمة،شيبةبيأبنوأبوبكر،الطيالسيوأبوداود

")2(.حرب

شاكلهاوماالأحاديثهذهحمليجبالتكفير:منالمانعونقال

ثمالرميتعلممن":!ي!كقولهلجحود؛اكفر)3(دون،النعمةكفرعلى

كفرفإنه؛ابائكمعنتركبوالا":وقولهكفرها")5(،نعمةفهي4()تركه

)2)

)3)

)4)

)5)

تحريف!هماكلا.""عيينة:ط،"عنبسة":ض

95(.(ص/الاشبيليالحقلعبدوالتهجدالصلاة

هـ.منسقطتكفر"دون..حمليجب"

"نسيه".:س

36(،0(8والنسائي(،52(13وأبوداود(،4/641(حمدأبلفظهأخرجه

،بنحوهعنهاللهرضيعامربنعقبةعنطرقيمن،وغيرهم(،401(2/لحاكموا

لحاكم.اإسنادهصححوقد.اختلافإسنادهفيو

علممن":ولفطه،عنهاللهرضيعقبةحديثمن((9191مسلمأخرجهوقد

".عمىقداومنافليستركهثمالرمي

،(1/433(أصبهانتاريخفيوأبونعيم273(،/4(الأوسطفينيالطبراوأخرجه

بنسهيلعنالربيعبنقيسطريقمن،وغيرهم6(21/1(تاريخهفيوالخطيب

الترغيبفيالمنذريقال.لفظهبمثلعنهاللهرضيهريرةأبيعنأبيهعنصالحأبي

بنقيسفيه"027(:(5/المجمعفيالهيثميقال،"حسنيلإسناد"(:182(2/

".ثقاترجالهوبقية،جماعةوضعفهوغيرهما،والثوريشعبةوثقهالربيع

منكر".حديثهذا"313(:/1(ابنهعللفيكماالرازيأبوحاتموقال
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وقوله:(3(،"ايمانبعدكفردق(2(واننسبمنتبرؤ":وقوله1(،"(بكم

دبرهافيامرأةأتىمن":وقوله4(،كفر"(وقتاله،فسوقلمسلماسباب"

كفر".فقداللهبغيرحلفمن":وقولهمحمد"(5(،علىأنزلبماكفرفقد

)1)

)2)

)3)

)4)

)5)

مسلموأخرجه.موقوفاعمرحديثمناللفظبهذا683(0(البخاريأخرجه

كفر".فهوابيهعنرغبفمن":بلفظمرفوعاهريرةبيأحديثمن62((

دق".نسبمنتبرأوإننسبمن"تبرؤهـ:رق"،":ض

شعيببنعمروطريقمن27(44(ماجهوابن2(،251/(مسندهفيأحمدأخرجه

عحيع".إسناد"(:051(3/المصباحفيالبوصيريقالمرفوعا.جدهعنأبيهعن

وكلهامرفوعا.بكربيأعن،طريقغيرمنوالبزارالأوسطفيالطبرانيوأخرجه

(2(6633شيبةأبيوابن(،15(9/الرزاقعبدوأخرجه.مقالمنتخلولا

موقوفا.بكربيأحديثمنوغيرهما،

أشبهالموقوف"2(:1/55(العللفيفقال،الوقفروايةالدارقطنيرجحوقد

264(.(1/قيوبنحوه،"بالصواب

عنه.اللهرضيمسعودبنعبداللهحديثمن6(4(ومسلم(،(48البخاريأخرجه

ماجهوابن93(،40(داودوأبو(،531(والترمذي(،2804/(حمدأأخرجه

هريرةأبيعنالهجيميتميمةأبيعنالأثرمحكيمعنطرقمن،وغيرهم(963(

أوكاهنادبرها،فيامرآاوحائضا،اتىمن":ألفاظهبعضوفي.بهعنهاللهرضى

هذانعرفلا":الترمذيقال.محفد"علىانزلممّابريءفقد=يقولبمافصدقه

..هريرةبيأعنالهجيميتميمةبيأعنالأثرمحكيمحديثمنالالحديثا

فيلحافظاوقال."إسنادهقبلمنلحديثاهذا-البخاري-محمدوضعف

.هريرةأبيمنسماعتميمةلأبييعرفلا:البخاريقال"(:018(3/التلخيص

بشيء".فليسبهانفردوما،بهيحتجلاوحكيممنكر،حديثهذاالبزار:وقال

له.والعراقيالذهبيتصحيحونقل2(،00(6الارواءفينيالألباوصخحه
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بهمهماامتيفي"ثنتان:وقوله(1(،اللفظبهذا"صحيحه"فيالحاكمرواه

.كثيرةذلكونظائر2(."(لميتاعلىوالنياحة،الأنسابفيالطعنكفر؛

،والسارق،الزانيعنالايماناسم!النبينفىوقدقالوا:

كفرعنهمالاسمهذازواليوجبولموالمنتهب،الخمر،وشارب

بكفرليس،الصلاةتارككفرفكذلكالنار؛فيوالخلودلجحودا

لجحيم.افيالتخليديوجبولاجحود،

،الإيمانعنهفنفى"(3(.لهامانةلالمنايمانلا"!م:النبيقالوقد

)1)

)2)

)3)

وأبوداود(،43(58حبانوابن(،296/(أحمدأخرجهوقد(،1/56(المستدرك

منكلهم"،أوأشرككفر":بلفظ(5351(والترمذي"،أشرك":بلفظ32(،15(

علىلحاكماوصخحه،الترمذيحسنهوقدمرفوعا.عنهاللهرضيعمرابنحديث

2(.40(2والصحيحة2(156(الارواءفينيوالألبا،الشيخينشرط

مرفوعا،عنهاللهرضيهريرةبيأحديثمن،وغيره(67(مسلمبنحوهأخرجه

لحديث.ا.".النسبفيالطعن:كفربهمهماالناسفياثنتان":ولفكه

والضياء(،491(حبانوابن(2335(،خزيمةوابن(،135(3/أحمدأخرجه

الدهرضيأنسعنطرقمن،وغيرهم(،4/79(والبيهقي74(،(5/المختارةفي

لكتابتخريجهفيوالألباني،حئانوابنخزيمةابنصححهوقدمرفوعا.عنه

.((12شيبةأبيلابنالايمان

وغيرهموعبادةموسىوأبيعمركابن،الصحابةمنعدةأحاديثمنرويوقد

لحسناحديثمنمرسلاوروي.مقالمنأسانيدهايخلوولا،عنهمالدهرضي

7(.4(5/للضياءالمختارةفيكماارسالهالدارقطنيورجح.ع!ي!النبيعنالبصري
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الملة.عنينقلكفراكافرايكونأنالأمانةأداءتركيوجبولا

الئهأنزلبمايحسكوئض)ومن:لىتعاقولهفيعباسابنقالوقد

(1(يذهبمرالذيافرليس"[:44/!]المائدةالبهفرونهمفأؤلثاس

بههو":فقالالايةهذهعنعباسابنسئل:طاووسوقال"(2(.إليه

"كفر:أيضاوقال"(3(.ورسلهوكتبهوملائكتهباللهكفركمنوليسكفر،

دون"كفرعطا؟:عنجريحابنعنسفيانوقال"(4(.الملةعنينقللا

)1)

)2)

)3)

)4)

."تذهبون":س

حاتمبيأوابن2(،0(8/الكبرىفيالبيهقيطريقهومن34(2(2/لحاكماأخرجه

طرقمن،وغيرهم(،65(9الصلاةقدرتعظيمفينصروابن(،4/4311(تفسيرهفي

.صدوقوهشام.بهعنهاللهرضيعباسابنعنطاووسعنحجيربنهشامعن

0(131(6/الصحيحةفيوالألباني،إسنادهلحاكماصخحوقد

،(1/191(تفسيرهفيوعبدالرزاق(،101(ص/تفسيرهفيالثوريأخرجه

،(44311/(تفسيرهفيحاتمبيأوابن(،654(8/تفسيرهفيجريروابن

الصحيحةفينيالألباقال.بهأبيهعنطاووسابنطريقمن،وغيرهم

."صحيحبإسناد"(:6131/(

ابنسئل:أبيهعنطاووسابنعنمعمرطريقمنعبدالرزاقتفسيرفيتنبيا:

هي":فقال!اتبهفرونهمفأزلثكاللهأنرذبمايحيهصلص)ومن:قولهعنعباس

".ورسلهوملائكتهباللهكفركمنوليس":طاووسابنقال.كفر"

،(1/191(تفسيرهفيوعبدالرزاق(،101(ص/تفسيرهفيالثوريأخرجه

قوله.منطاووسعنرجلعن(654(8/تفسيرهفيجريروابن
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فسق(1(.دونوفسقظلم،دونوظلمكفر،

نر

الطائفتينبينالخطابوفصلالفريقينبينالحكمفي

الإيمانحقيقةمعرفةعلىمبنيالمسألةهذهفيالصوابمعرفة

،متقابلانوالإيمانفالكفر؛ذلكبعدوالإثباتالئفييصخثموالكفر،

الاخر.خلفهأحدهمازالإذا

عنرجلعنالثوريطريقمن(573(الصلاةقدرتعظيمفينصرابنوأخرجه

مبهم.راواسناديهماوفي.قولهمنعليهموقوفاعنهاللهرضيعباسابنعنطاووس

سعيدعنالثوريطريقمن(574(الصلاةقدرتعظيمفينصرابنأخرجهثم

ابنوثقه،المخزوميحسانابنهوالمكيوسعيد.قولهمنطاووسعنالمكي

384(./01(الكمالتهذيبفيكما،مسلملهوأخرج،والنسائيوأبوداودمعين

.طاووسلىإنسبتهقريباالمصنفكلاممنوسيأتي

وغيرهما2(،0(8/الكبرىفيالبيهقيطريقهومن342(2/(لحاكماوأخرجه

مكملةجملة،عنهاللهرضيعباسابنعنطاووسعنحجيربنهشامطريقمن

عنينقلكفراليس،يذهبونالذيبالكفرليس":عنهالمخرجالسالفللأثر

تصحيحه.وتقدم."لملةا

،(1/191(تفسيرهفيوعبدالرزاق(،101م/(تفسيرهفيالثوريأخرجه(1(

،(49411/(تفسيرهفيحاتمأبيوابن(-644465(8/تفسيرهفيجريروابن

عطاءعنجريجابنطريقمن،وغيرهم(،(575الصلاةقدرتعظيمفينصروابن

".صحيحإسناده"(:411(6/الصحيحةفيالألبانيقال.به
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منها(2(شعبةوكل،متعددةشدبلهأصلا(1(،الايمانكانولما

،والصيام،لحجوا،الزكاةوكذلك،الايمانمنفالصلاةإيمانا،تسمى

إليه،والانابة،اللهمنوالخشية،والتوكللحياء،كا؛الباطنةوالأعمال

من(3(شعبةفإنه؛الطريقعنالأذىإماطةلىإالشعبهذهتنتهيحتى

.الايمانشعب

ومنها،الشهادةكشعبةبزوالها،الايمانيزولمامنهاالشعبوهذه

شعمبوبينهما،الطريقعنالأذىإماطةكتركلها،بزوايزوللاما

،أقربإليهاويكونالشهادةشعبةيلحقمامنهاعظيما؛تفاوتامتفاوتة

.أقربإليهاويكون،الأذىإماطةشعبةيلحقماومنها

(4(إيمانالايمانشعبأنفكما،وشعبأصلذوالكفروكذلك

الحياءوقلة(5(،الايمانشعبمنشعبةلحياءفاكفر؛الكفرفشعب

والكذب،الايمانشعبمنشعبهبوالصدقالكفر.شعبمنشعبة

شعبمنوالصياموالحجوالزكاةوالصلاةالكفر(6(.شعبمنشعبة

".)1(ض:"أصل

.ضفي"منها"ليست)2(

.سفيليست"شعبة")3(

هـ.فيليستإيمان"")4(

".الايمانمن":هـوط(5)

هـ.منسقطتالكفر"..والصدق".سمنسقطت"الإيمان.الحياء.وقلة")6(
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شعبمناللهأنزلبماوالحكمالكفر.شعبمنوتركها،الايمان

منكلهاوالمعاصدالكفر.شعبمناللهأنزلمابغيروالحكم،الايمان

.الايمانشعبمنكلهاالطاعاتأنكماالكفر،شعب

الكفرشعبوكذلك.وفعلية،قولية:قسمانالايمانوشعب

وفعلية.،قولية:نوعان

،الايمانزوالزوالهايوجمب(1(شعبةالقوليةالايمانشعبومن

.الايمانزوالزوالهايوجبماالفعلية(2(شعبهمنفكذلك

بكلمةبالاتيانيكفرفكما؛والفعليةالقوليةالكفرشعبوكذلك

منشعبةبفعليكفرفكذلكالكفر-شعبمنشعبة-وهياختياراالكفر

أصل.فهذا،بالمصحفوالاستهـانة،للصنمكالسجود،شعبه

وعمل.قولمنمركبةالايمانحقيقةأنوهو:اخر،أصلوههنا

،اللسانوقولالاعتقاد.وهو،القلبقول:قسمانوالقول

نيتهوهو،القلبعمل:قسمانوالعمل.الاسلامبكلمةوهوالتكلم

بكماله،الإيمانزالالأربعةهذهزالتفإذا.لجوارحاوعمل.وإخلاصه

شرطالقلبتصديقفإنالأجزاء؛بقيةتنفعلمالقلبتصديقزالوإذا

".(1(ض:"توجب

".شعبهومنفكذلك":ط،شعب""من:ض(2(
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نافعة.وكونها(1(اعتقادها،في

بينالمعركةموضعفهذاالصدقاعتقادمعالقلبعملزالوإذا

السنة.وأهلالمرجئة

معالتصديقينفعلاوانه،الايمانزوالعلىمجمعونالسنةفأهل

وفرعون،إبليس2((ينفعلمكما؛وانقيادهمحبتهوهو،القلبعملانتفاء

بل؛الرسولصدقيعتقدونكانواالذين(3(لمشركينواواليهود،،وقومه

به.نؤمنولانتبعهلاولكن،بكاذبليس:ويقولونوجهرا،سرابهويمرون

بزواليزولأنمستنكرفغيرالقلبعملبزواليزولالايمانكانوإذا

القلبمحبةلعدمملزوماكانإذاسيماولا؛لجوارحاأعمالأعظم

.تقريرهتقدمكما،لجازماالتصديق4((لعدمملزومهوالذي؛وانقياده

أطاعلوإذ؛القلبطاعةعدملجوارحاطاعةعدممنيلزمفإنه

(5(القلبطاعةعدممنويلزم.وانقادتلجوارحاأطاعتوانقادالقلب

فإن؛الايمانحقيقةوهو،للطاعةالمستلزمالتصديقعدموانقياده

."لكونهااعتبارها":س(1)

."ينتفع":ض(2(

."لمشركونوا":ض)3(

."بعدم":ض(4)

".طاعتهعدم":هـوط(5(
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التصديقهووإنما-بيانهتقدم-كماالتصديقمجرد(1(ليسالايمان

والانقياد.للطاعةالمستلزم

هوبل(3(؛وتبينهالحقمعرفةمجرد(2(هوليسالهدىوهكذا

هدىالأولسميوإن،بموجبهوالعمل،لاتباعهالمستلزمةمعرفته

وإنالتصديقاعتقادأنكماللاهتداء.المستلزمالتامالهدىهوفليس

للايمان.المستلزمالتصديقهوفليستصديقاسمي

ومراعاته.الأصلهذابمراجعةفعليك

فصرا

جحودوكفر،عملكفر،نوعانالكفرأنوهواخر،أصلوههنا

الله،عندمنبهجاءالرسولأنعلمبمايكفرأنلجحود:افكفروعناد؛

وأحكامه.وأفعالهوصفاتهالربأسماءمنوعنادا،جحودا

وجه.كلمنالإيمانيضادالكفروهذا

.يضادهلامالىوإ،الايمانيضادمالىإفينقسم:العملكفروأما

(1(س:"بمجرد".

بمجرد".هوليس":سمجرد"،ليس"هـ:(2(

لما!"تبيينه:وطوضس(3(
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وسبهالنبيوقتل،بالمصحفوالالستهانة،للصنم(فالسجود(1

.الايمانيضاد

العمليالكفرمنفهوالصلاةوترك،اللهأنزلامابغيرلحكماوأما

ورسولهاللهأطلقهأنبعدالكفر،اسمعنهينفىأنيمكنولاقطعا.

رسولبنصكافر،الصلاةوتارككافر،اللهأنزلمابغيرلحاكمفا.عليه

اللهيسميأنالممتنعومناعتقاد.كفرلا،عملكفرهوولكنع!يم؛الله

تارك!(3(اللهرسولويسميكافرا،اللهأنزلمابغير(2(لحاكماسبحانه

الكفر!اسمعليهمايطلقولاكافرا،الصلاة

،والسارق،نيالزاعنالايماناسم4((!يماللهرسولنفىوقد

اسمعنهنفىوإذابوائقه(6(.جارهيأمنلاوعمنالخمر(5(،وشارب

والاعتقاد.لجحوداكفرعنهانتفىوإن،العملجهةمنكافرفهوالايمان

رقاببعضكميضربكفارا،بعديترجعوالا":قولهوكذلك

0"لسجودكا":س(1(

".لحاكمايسميسبحانهالله":س(2(

."رسوله":ض(3(

بم!يم".النبي":س(4(

.(89(ص/يجهتخرتيسيأ(5(

بلفظ:(4(6مسلموأخرجه."يؤمنلاوالله":بلفظ6(،0(16البخاريأخرجه(6(

."..لجنةايدخللا"
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عمل.كفرفهذا(؛1"(بعض

بماكفرفقددبرهافياوامراة،فصدقهكاهنااتىمن":قولهوكذلك

محمد"(2(.علىانزلى

احدهما"(3(.بهاباءفقدكافريا:لأخيهالرجلقالىاذا":وقوله

ببعضهالعملوترككتابهببعضعملمنسبحانهاللهسمىوقد

!ووإذ:تعالىفقالبه؛العملتركبماوكافرابه،عملبمامؤمنا

أ!زرتمثمديركخمنا!سكمتخرصنولاماءكه!دقمثفكونلالمجعكخأخذنا

منكمفريقاوتخرجونأنفسكختقنلوتهؤلآءأنتتم!ثمتشهدونوأنتر

!دوهئمأسرىيألؤكثموإنوأئعذونبآلاثمظثهمظهرولنديرهئممن

وتكفروت(5(ف!بآببغضأفتؤمنون(4(إخراجهئمعليتممحرموهو

ويومالديخاائحيؤةفىخزىءإلامن!خذالفيفعلمنجزافماببغف!ج

عنهاللهرضيعباسابنحديثمن((9167ومسلم(،(9173البخاريأخرجه(1(

وغيرهم.وجرير،،عباسوابنعمر،ابنحديثمن-أيضا-وأخرجاه.مرفوعا

فيأوامرأةحائضااتىمن":مرفوعاعنهاللهرضيهريرةأبيحديثمنجزءهو(2(

81(.(ص/قريبايجهتخرتقدموقد"..دبرها.

رضيعمروابنهريرةأبيحديثيمن6(0(ومسلم6(،1(30البخاريأخرجه(3(

مرفوعا.عنهمالله

.ضفيليست!اخراجهخعليموهومحرئم)(4(

.ضفيليست!)اتكئث(5(
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84-85(./]البقرة!هولغملون!ابقفلاللهوماالعذاباأسنداكبردوناتعئمة

وهذا.بهوالتزموا،بهأمرهمالذيبميثاقهأقرواأنهمسبحانهفأخبر

بعضهميخرجولابعضا،بعضهميقتللاأنهمبه؛تصديقهمعلىيدل

فريقا،منهمفريقوقتل،أمرهعصواأنهم(أخبر(1ثم.دياوهممنبعضا

ثم.الكتابفيعليهمأخذبماكفرهمفهذا؛ديارهممنوأخرجوهم

أخذبما(2(منهمإيمانوهذا،الفريقذلكمنأسرمنيفدونأنهمأخبر

بماكافرين،الميثاقمنبهعملوابمامؤمنينفكانوا؛الكتابفيعليهم

منه.تركوه

الاعتقاديوالايمان،العمليالكفر5(3(يضادالعمليفالايمان

.الاعتقاديالكفريضاده

الصحيح:الحديثفيقولهفيقلناهبما!يوالنبيأعلنوقد

(5(،وقتالهسبابهبينففرقكمر"(4(.وقتالهفسوقلمسلما"سباب

كفرا.والاخر،بهيكفرلافسوقاأحدهماوجعل

."خبرأو":س(1(

0"لما":هـوط(2(

".العملي":سفيوليسيضاد".":ض(3(

الصحيحين.فيوأنه81((ص/تخريجهتقدم4((

".وسبابهقتاله":هـوط(5(
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لاالكفروهذا.الاعتقاديلاالعمليالكفرأرادإنماأنهومعلوم

الزانييخرجلمكما،بالكليةوالملة،الاسلاميةالدائرةمنيخرجه

.الايماناسمعنهزالهـان،الملةمنوالشارب((1والسارق

الله،بكتابالأمةأعلمهمالذين،الصحابةقولهوالتفصيلوهذا

عنهم.إ،المسائلهذهتتلقىفلاولوازمهما(2(؛والكفر،،وبالاسلام

فريقين:فانقسموا،مرادهميفهموالمالمتأخرينفإن

لخلودباأصحابهاعلىوقضوابالكبائر،الملةمنأخرجوافريقا

النار.في

وهؤلاءغلوا،فهؤلاء،الإيمانكاملي،مؤمنينجعلوهموفريقا

هوالذي،الوسطوالقول،المثلىللطريقةالسنةأهلاللهوهدىجفوا.

الملل.فيكالاسلامالمذاهبفي

وفسوق،شركدونوشرك،نفاقدونوبنفاقكفر،دونكفرفههنا

ظلم.دونوظلم(3(،فسوقدون

عباسابنعنطاووسعنحجيربنهشامعنعيينةبنسفيانقال

اتبهفرون!همفأؤلثلثالئهأنرذبمآلمجكصلص)ومن:لىتعاقولهفي

".نيوالزاالسارقيخرجلا":ض(1(

."لوازمها":هـوط(2(

".فسوقدونوفسوق":سفيليس(3(
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("(2(.1(إليهيذهبونالذيبالكفرهوليس"4[:4/]المائدة

لسئل:قالأبيهعنطاووسابنعنمعمرأخبرنا:عبدالرزاقوقال

البهفرون!همفأؤلثيكأدئهأرذبمايحكولؤ)ومن:قولهعنعباسابن

وكتبهوملائكتهباللهكفركمنوليسكفر،بهمهو":قال4[4/]المائدة

"(4(.الملةعنينقللاكفر":عنهأخرىروايةفيوقال"(3(.ورسله

"(5(.الملةعنينقلبكفرليس":طاووسوقال

كفر،دون"كفر:عطاءٍعنجريجابنعنسفيانعنوكيعوقال

(6(."فسقدونوفسقظلم،دونوظلم

سبحانهاللهفإن؛فهمهلمنالقرانفيبينعطاءقالهالذيوهذا

رسولهعلىأنزلهماجاحد(7(وسمىكافرا،أنزلهمابغيرلحاكماسمى

سواء.حدعلىالكافرانوليسكافرا.

."..تذهبون..":هـوس..".الكفر"ليس:ض(1(

قريبا.يجهتخرتقذم2((

قريبا.يجهتخرتقذم(3(

قريبا.يجهتخرتقدم(4(

قريبا.يجهتخرتقذم((5

قريبا.يجهتخرتقدم(6(

الاتية.لخمسةاالمواضعفي(هـ(وفيفيههووهكذا"،ويسمي":ط."..اللهأنزله":س(7(

39



اطلهون!هم)واثبهفرون:لىتعاقولهفيكماظالما؛الكافروسمى

والرجعة،،والطلاق،النكاحفيحدودهمتعديوسمى254[.البةرة/أ

.[1/الطلاقأ!نفسهوحالمفقدأددهيحعدصدود)ومن:فقال؛لماظالخلعوا

من!تإقستخنثائتإلاإلةلاا(:1(ونبيهرسولهيونسوقال

لنالؤتغفروإنأ!سنا!ورئناظقنآ:ادمصفيهوقال87[.الأنبياء/أ!الطين

.[23/الأعراف21(!و(آ!خ!سرينمنفكوننولزخقنا

.[61/الةصصأعفاغفرلىنفممىحألضتإق)رب(3(:موسىكليمهوقال

الظلم.ذلكمثلالظلمهذاوليس

القسفيهتالأبهومايحشل!و:قولهفيكمافاسقا؛الكافروسمى

وقوله:26-27[.البقرة/ألايةا!ويثمهءبغدمنعهدأدتهينقفحون!الذيئ

99[.البقرة/أ!والفشمونومايكفربهاإلايختءايغالحكأنزفاولعد)

.الفرانفيكثيروهذا

الذيئيأئها!و:لىتعاقولهفيكما(4(فاسقا؛العاحبالمؤمنوسمى

".ونبيهرسوله":طفيليس((1

.وطسفيليست!آلخسرين..لزتغفر)وإن:الايةتتمة(2(

.سفيليمست"موسى"(3(

.هـوسفيليست"كما!(4(
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ماقعفترفىفئصبحوابحطلؤقؤماتم!بواأنفمسبئنؤابنب!يمؤفاسماجاإنءامنوا

وليس،العاصأبيبنالحكمفينزلت.الآية/6[،]الحجرات!ندمن

كالفاسق.الفاسق

ثمنينفاضلدوهضثهداءبأزلبةيأتوالضثمالمخصتتيزمونوالذين):لىتعالوقا

عنوقال.[4]النور/!والقسقونهموأؤلبهكأبدصأفهد!الئملقبلواولا!دة

الحبئفمهرربرفىضفمن):لوقا.[05/]الكهف!-أمررلهعنففسق!:بليسا

كالفسوق.الفسوقوليس.[791/]البقرة(!1(فسوفولارفثفلا

.فسقانوالفسق،ظلمانوالظلم،كفرانوالكفر

)ضذاثعفو:لىتعاقولهفيكماكفر،جهل؛جهلانلجهلاوكذا(2(

.[991/]الأعراف!آلجهلينعنوأغرضتعيفباوأعى

يغملونلفذلىاللهعلىالتؤصلةإنما!و:لىتعاكقولهكفر،غيروجهل

.[71ء/]النسا!درلبمنسوبوتبجطلهصثصلسوءا

الاكبر.الشركوهو،الملةعنينقلشرك؛شركانالشركوكذلك

كالرياء.،العملشركوهوالأصغر،الشركوهو،الملةعنينقللاوشرك

.!)ولاجدال:زيادةس(1)

."لكوكذ"هـ:(2)
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علتهاللهحزمفقذباللهيمثرك)إبهومن:لاكبراالشركفيلىتعاوقال

خزف!نمابالهيمثركومن):وقال72[،/]المائدة!أفارومآولهلجنةا

31[.]الحج/سحيؤ!م!2فىآلرجبهأؤلفوىالظئرفتخطفهالئممامف

بعبادهربهءففيغملعلأصئلحاولايشركلقايزجوانف!بم):الرياءشركفيو

أ!ا!]الكهف/011[.رئه

فقداللهبغيرحلفمن"ع!يم:قولهالأصغر:الشركهذا(1(ومن

يخرجهلااللهبغيرحلفهأنومعلوم(2((3(.وغيرهأبوداودرواه"،شركأ

الكفار.حكملهيوجبولا،الملةعن(4(

"(5(.النملدبيبمنأخفىالأمةهذهفيالشرك":ع!عمقولههذاومن

)1)

)2)

)3)

)4)

)5)

5".ط:"هذ

".وغيره":ضقفيليس

81(.(ص/يجهتخرتقدم

".من":ضق

أبيحديثمنوغيرهما،(،(58وأبويعلى(،(17بكرأبيمسندفيالمروزيأخرجه

المختارةفيالضياءوأخرجه.مبهمراووفيه،بنحوهعنهادلهرضيالصديقبكر

بكرأبيحديثمن2(،04(7/عديوابن(،211(7/لحليةافيوأبونعيم(،1/051(

.(1/291(العللفيالدارقطنيوأعله.جداضعيفكثير،بنيحىأبوالنضروفيه.أيضا

منوغيرهما،(،4/01(الأوسطفينيوالطبرا(،4/304(أحمدوأخرجه

مبهم.راووفيه،عنهاللهرضيالأشعريموسىبيأحديث
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لجهل،وا،والظلم،والفسوقوالكفر،،الشركانقسمكيففانظر

عنها.ينقللاماوإلى،الملةعنينقلكفرهومالىإ

عمل.ونِفاقاعتقاد،نفاق؛نفاقانالنفاقوكذلك

،القرآنفيالمنافقينعلىالله(1(أنكرهالذيهوالاعتقادفنفاق

النار.منالأسفلالدركبهلهموأوجب

المنافقآية":الصحيحالحديثفي!يمكقوله،العملونفاق

"(2(.خانائتمنواذا،أخلفوعدواذاكذب،حدثإذا؛ثلاث

ومنخالصا،منافقاكانفيهكنمن"أربعأيضا:الصحيحوفي

حدثإذايدعها؛حتىالنفاقمنخصلةفيهكانتمنهنخصلةفيهكانت

"(3(.خانائتمنواذافجر،خاصمواذاغدر،عاهدواذاكذب،

استحكمإذاولكن(4(،الايمانأصلمعيجتمعقدعمل،نفاقفهذا

تسلملاوكلها،عنهماللهرضيوعائشةعمروابنعباسابنحديثمنرويوقد

.مقالمن

كلها.والطرقالشواهدبهذه(3755(الضعيفةفيلحديثانيالألباوصخح

."ذكره":وسض(1(

عنه.اللهرضيهريرةبيأحديثمن((95ومسلم(33(،البخاريأخرجه(2(

عنه.اللهرضيعمروبنعبداللهحديثمن((58ومسلم34(،(البخاريأخرجه(3(

".الاسلامأصل..":س..".يجمع":وطض(4(
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وزعموصامصلىوإن،بالكليةالإسلامعنصاحبهينسلخفقدوكمل

فيكملتفإذا،الخلالهذهعنالمؤمنينهىالايمانفإن؛مسلمانه

منافقاإلالايكونفهذامنهاشيءعنينهاهماعذر(1(لهيكنولمالعبد

خالصا.

سعيدبنإسماعيلفإنهذا،علىيدلأحمدالاماموكلام

الكبائر؛علىالمصرعنحنبلبنأحمدسألت":قالالشالنجي(2(

مصرايكونهل،والصوموالزكاةالصلاةيتركلمأنهإلا،بجهدهيظلصها

حينالزانييزنيلا":ع!يمقولهمثلمصر،هو:قال؟حالههذهكانتمن

قوله:ونحو.الاسلامفيويقع،الايمانمنيخرج"،مؤمنوهويزني

وهويسرقحينيسرقولا،مؤمنوهويشربهاحينلخمرايشربلا"

بمايحكصئص)رمر:تعالىقولهفيعباسابنقولونحو"(3(.مؤمن

.[44/]المائدة!اتبهفرونهمفأولثكالئهأنزل

عذار".":ضوفيوط،سفيليستعذر""((1

تحريف!."لحيالسا":ط2((

من،نيالجرجاالكسائيأبوإسحاقهوواللامالمعجمةالشينبفتحوالشالنجي

عنكثيرةمسائلوعندهالقدر،كبيرعالما،إماما،كانأحمد،أصحابأفاضل

طبقات:فيترجمتههـ.023سنةتوفي،أصحابهمنأحدعندليستأحمد

925(.(7/للسمعانيوالأنساب(،1/401(يعلىأبيلابنالحنابلة

عنه.اللهرضيهريرةبيأحديثمن(،(57ومسلم2(،(475البخاريأخرجه(3(
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الملة.عنينقللاكفر:قالالكفر؟هذاما:لهفقلت:إسماعيلقال

أمرذلكمنيجيءحتىالكفر،فكذلك،بعضدونبعضه،الايمانمثل

فيه"(1(.يختلفلا

فصل

،وإيمانكفرفيهيجتمعقدالرجلأنوهو:اخر،أصلوههنا

أصولأعظممنوهذا.وإيمانونفاقوفجور،وتقوىوتوحيد،وشرك

والمعترلة،،لخوارجكا؛البدعأهلمنغيرهمفيهوخالفهم.السنةأهل

والقدرية.

هذاعلىمبنيةفيهاوتخليدهمالنار،منالكبائرأهلخروجومسألة

الصحابة.جماعوإ،والفطرة،والسنة،القران(2(عليهدلوقد.الأصل

.[601]يوسف/!مشركونلاوهمإبادلهأتحثرهميؤمنوما):لىتعاوقال

.الشركمعسبحانهبهإيمانالهمفأثبت

ولضاأشلمنافولواولبهنفللأتؤمنوأامناالأغىابقالت):لىتعاوقال

ادلهإنشخاأتخددئنيلكل،لاورسولهادئهتطيعواقلودرإنفىالإيمنذل

مع،ورسولهللهوطاعةإسلاما،لهمفأثبت14[./]الحجرات!وغفورزحتم

527(.(2/الصلاةقدرتعظيمفينصرابنذكره(1(

"!عليهذلكوقد"هـ:(2(
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الذين:بمطلقهاسمهيستحقالذيالمطلقالايمانوهو؛عنهمالإيماننفي

أدفه!صسبيلفىوأنسهزبأقؤلهموبهدوايرقابوالئمثئمورسولإبادتهامتوا)5

.[1ه/لحجرات]ا

معهمبمامسلمونهمبل؛القولينأصحفيمنافقينليسواوهؤلاء

الايمانمنجزءمعهمكانوإن،بمؤمنينوليسوا.ورسولهاللهطاعةمن

الكفر.منأخرجهم

-يريدأوفوقهن،أومثلهنالأربعةهذهأتىمن(:أحمد(1الامامقال

أسميهولا،مسلمفهو-والانتهابالخمر،وشرب،والسرقةالزنا،

مؤمنا(2(سميتهالكبائر-دون-يريد:ذلكدونآلىومنمؤمنا،

.الايمانناقص

فيهكانتمنهنخصلةفيهكانتفمن"لمجي!:قولههذاعلىدلوقد

.وإسلامنفاقالرجلفييجتمعانهعلىفدل"(3(؛النفاقمنخصلة

فيهاجتمععملهمنشيءفيالرجلراءىفإذا،شركالرياءوكذلك

اللهرسولسماهمافعلأو،اللهأنزلمابغيرحكموإذا،والإسلامالشرك

.وإسلامكفربهقامفقد-وشرائعهللاسلامملتزم-وهوكفرالمج!

".حنبلبن..":زيادةس(1(

".مؤمن":وسض(2(

79(.(ص/قريباتخريجهتقدم(3(
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الطاعاتأنكماالكفر،شعبمنشعمبكلهاالمعاصيأنبيناوقد

شمعبمنأوأكثرشعبةبه(1(تقومفالعبد.الايمانشعبمنشدبكلها

(3(بتلكيسمىوقدالكفر(2(،شعبمنأوأكثرشعبةبهوتقوم،الايمان

وقدكافرا،الكفربشعبيسمىقدانهكما،يسمىلاوقدمؤمنا،الشعب

الاسم.هذاعليهبطلقلا

حكمي.معنويوأمر،لفظياسميأمر:أمرانفههنا

لا؟أمكفرالخصلةهذههل:فالمعنوي

لا؟أمكاقربهقامتمنيسمىهل:واللفظي

وشرعي.لغوينيوالثا،محضشرعيالأولفالأمر

فصل

الايمانشعبمنشعبةقياممنيلزملاأننهوهو:آخر،أصلوههنا

منشعبةقياممنولاإيمانا،بهقامماكانوإنمؤمنا،يسمىأنبالعبد

كفرا.بهقامماكانوإنكافرا،يسمىأنبهالكفرشعب

ولاعالما،يسمىأنبهالعلمأجزاءمنجزءقياممنيلزملاأنهكما

.بعدهليالتاالموضعفيوكذا،"يقوم":وسض(1(

.طفيليسالكفر"..بهوتقوم"(2(

".بذلك":وسض(3(
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طبيبا.ولافقهيايسمىأنوالطبالفقهمسائلبعض(1(معرفتهمن

النفاقوشعبةإيمانا،الايمانشعبة(2(تسمىأن؛ذلكيمتنعولا

تركهافمن":كقوله؛الفعلعليه(3(يطلقوقدكفرا.الكفروشعبةنفاقا،

ومنكفر،فقديقولبمافصدقهكاهناأتىمن":وقولهكفر"(4(،(5(فقد

(6(.اللفظبهذا"صحيحه"فيالحاكمرواهكفر".فقداللهبغيرحلف

علىكافبراسميستحقفلاالكفرخلالمنخلةمنهصدرفمن

فسق(7(وإنهفسوقا،فعلإنهمحرما:ارتكبلمنيقالوكذا.الاطلاق

عليه،ذلكبغلبةإلا،فاسقاسميلزمهولا،المحرمبذلك

كانوإنمؤمنا،يسمىلا،والمتتهب،والشارب،والسارق،نيالزاوهكذا

وشعبه؛الكفرخصالمنبهأتىماكانوإنكافرا،يسمىلاانهكما.الحمانمعه

.الايمانشعبمنكلهاالطاعاتأنكماالكفر،شعبمنكلهاالمعاصيإذ

."معرفة":هـوط(1(

"يسمي".:وسض(2(

"نطلق".:س(3(

68(.(ص/يجهتخرتقدم(4(

التيللجملةنظرانتقالولعله،كفر"فقداللهبغيرحلفومن":زيادةهـوط(5(

بعدها.

81(.(ص/يجهتخرتقدم(6(

".!مان":ض(7(
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منأولىالصلاةتاركعن(1(الايماناسمسلبأنوالمقصود:

سلبهمنأولىعنه(2(الإسلاماسموسلبالكبائر،مرتكبعنسلبه

مسلماالصلاةتاركيسمىفلا.ويدهلسانهمنالمسلمونيسلملمعمن

.والايمانالاسلامشعبمنشعبةمعهكانوإنمؤمناً،ولا

فيالخلودعدمفيالايمانمنمعهماينفعهفهل:يقالأن(3(يبقى

،واعتبارهالباقيصحةفيشرطاالمتروكيكنلمإنينفعه:فسمالالنار؟

ينفعلا(5(ولهذا؛ينفعهلمالباقياعتبارفيشرطاالمتروككان(4(وإن

سك!ي!،محمدرسالةأنكرمنهوإلاإلهلاوأنه،ووحدانيتهباللهالايمان

وضوء.بغيرعمداصلاهامن(6(الصلاةتنفعولا

بشرطه،المشروطتعلق؛ببعضبعضهايتعلققدالايمانفشعب

لصحةشرطهيهل،الصلاةفيالنظرفيبقى.كذلكيكونلاوقد

المسألة.سرهذا؟الايمان

".الايماناسم":س(1(

."لايمانا":س(2(

."يبقىنعم":ط(3(

.ضفي"كان"ليست(4(

لم".":ط(5(

"لمن".:ض(6(
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شيءالعبدمنيقبللاانهعلىتدل(1(وغيرهاذكرناهاالتيوالأدلة

ربحه.مالورأس،ديوانهمفتاجفهي.الصلاةبفعلإلاأعمالهمن

وإنكلها،أعمالهخسرخسرهافإذا،مالرأسبلاالربحبقاءومحال

لمافهوضيعها"طن(2(:قولهفيهذالىإأشاروقد.صورةبهاأتى

فإن؛الصلاةأعمالهفيينظر(4(ماأولإن":قولهوفي"(3(،أضيعسواها

منشيءفيينظرلملهتجزلموإن،أعمالهسائرفينظرله(5(جازت

(6(.بعد"أعماله

ودعيتركها،علىأصرمنكفرفيالشكيقعأنالعجبومن

رأسه،علىالسيفبارقةيرىوهوالملأ،رؤوسعلىفعلهالى(7(إ

:فيقول؟=قتلناكوإلاتصلي:لهوقيل،عيناهوعصبت،للقتلوشد

أبدا!أصليولااقتلوني

ويصلى،يغسل،مسلم،مؤمنهذا:يقولالصلاةتاركيكفرلاومن

"."تدلبدل"تدخل"هـ:وفي.سفيليست"وغيرها"(1(

"."فمن:ض(2(

.(9354،(ص/بنحوهيجهتخرتقدم(3(

ينظر.."."إنما:ضوفي.سفيليست"إن"(4(

."أجازت"هـ:(5(

0(9354،(ص/بنحوهيجهتخرتقدم((6

.""على:ض(7(
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المسلمين.مقابرفيويدفن،عليه

(1(جبرئيلكإيمانإيمانه،الايمانكامل،مؤمنإنه:يقولوبعضهم

شهدمنتكفير(3(إنكارهمنقولههذامنيستحيأفلا(2(!وميكائيل

الموفق.والله!الصحابةواتفاقوالسنةالكتاببكفره

فصل

تارلثكفرفي،بعدهمومنالتابعينمنالعلماءأقوالىسياقفي

ذلكعلىالإجماعحكىومن،الصلاة

النعمانأبوحدثنايحيىبنمحمدحدثنانصر(4(:بنمحمدقال

".فيهيختلفلاكفرالصلاةترك":قالأيوبعنزيدبنحمادحدثنا

حتى(6(صلاةأخر"من:قالالمباركابنعنمحمد(5(وحكى

كفر".فقدعذرغيرمنمتعمداوقتهايفوت

:يقولالمباركبنعبداللهسمعت:شقيقبنلحسنابنعليوقال

".(1(ط:"جبريل

(2(هـوط:"فلا".

.إنكار"":ض(3(

(789(.الصلاةقدرتعظيم4((

(979(.الصلاةقدرتعظيم(5(

"."الضلاة:وسض(6(
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الحمار(2("(3(.منأكفرفهواليومالمكتوبةأصليلانيإ:قالمن(1("

:يقولونهؤلاءإن:المباركبنلعبداللهقيل:معينبنيحيىوقال

فقال!الايمانمستكملمؤمنفهوبهيقرأنبعديصلولميصملممن

منمتعمداالصلاةتركمنهؤلاء.يقولكما(4(نحننقوللا":عبدالله

كافر"(5(.فهووقمخفيوقتاأدخلحتىعلةغير

كفر"،فقدالصلاةتركمن"!ص:النبيقال":شيبةبيأابنوقال

(6(ليالوايؤجلهأنبعد،قتلوإلافعلفإنالكفر،عنارجع:لهفيمال

"(7(.أيامثلائة

تاركعن-وسئلالفضلبنصدقةسمعتسيار(8(:بنأحمدوقال

هـ.فيليستمن":يقول..عليوقال"((1

حمار"..0":طحمار"!منالكفر"هـ:(2(

089(.(الصلاةقدرتعظيم(3(

"ما".:وطض(4(

(819(.الصلاةقدرتعظيم(5(

.ضفيليست"الوالي"(6(

(889(.الصلاةقدرتعظيم(7(

.يسار"":هـوط،سمار"":س(8(

الفقيه،لحسناأبو،المروزيالرحمنعبدبنأيوببنسياربنحمدأوهو

6(،90/(12للذهبيوالسير323(،(1/للمزيالكمالتهذيبفيترجمته

وغيرهما.
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صدقة:فقال؟امراتلهمنهابلبين:السائللهفقالكافر.:فقال-الصلاة

")2(.اامرأته)1(تطلقلمكفررجلاأنلو؟الطلاقمنالكفروأين"

عنصح":يقولإسحاقسمعتنصر)3()4(:ابنأبوعبداللهقال

لدنمنالعلمأهلرأيكانوكذلككافر،الصلاةتاركأن!النبي

يذهبحتىعذرغيرمنعمداالصلاةتاركأنهذا؛يومنالىإرو!النبي

.كافر"وقتها

فصل

بتركالأعمالتحبطهل:قولهوهي(5(:الخامسةلمسألةاوأ!ا

المسألةهذهنفردأناعلى،تقدممما)6(جوابهاعرففقدلا؟أمالصلاة

بخصوصها)7(.عليهابالكلام

معيقبللاكماعمل،معهيقبللافإنهبالكليةتركهاأما:فنقول

منه".تطلق..":هـوطوفي.ضفي"كفر"ليست1((

(989(.الصلاةقدرتعظيم2((

نصر".بن"عبدالله:طنصر"،بنمحمدأبوعبدالله":علىسفيضرب(3(

99(.0(الصلاةقدرتعظيم4((

لىوسيتوا(،04(ص/الرابعةتقذمتفقد؟غلطوهو".الرابعة":وهـوطض(5(

عليه.التنبيهسيأتيكماتباغا،العدفيالخطأ

بما".":ض(6(

"بخصوصيتها".:وهـوطض(7(
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!(1(،النبيعنصحكماالاسلامعمودالصلاةفإن؛عملالشرك

للفسطاطيكنلموإذاونحوها،والأوتادكالأطنابالشرائعوسائر

علىموقوف!الأعمالسائر(2(فقبول.أجزائهمنبشيءينتفعلمعمو؟

علىالدليلتقدموقد.الأعمالسائرعليهردتردتفإذا،الصلاةقبول

ذلك(3(.

حديثمن"(4(،صحيحه"فيالبخاريروىفقدأحياناتركهاوأما

صلاةتركمنفإنالعصر؛بصلاةبكروا":ع!ي!اللهرسولقال:قالبريدة

"(5(.عملهحبطفقدالعصر

له.حاصللابمافاصتوا،الحديثهذامعنىفيقومتكلموقد

وقتها،بفضلمتهاونالها،مضيعاتركهامن:معناهالمحهلب(6(:قال

لهيحصللا:أي.خاصةالصلاةفيعملهحبطأدائهاعلىقدرتهمع

الملائكة.ترفعهعمللهيكونولاوقتها،فيالمصليأجر

.7(51،2/(صيجهتخرتقدم(1(

."فنقول":س(2(

.(9،354/(ص3((

.(5(53حديث(4(

."،.ترك"من:قالبم!ي!النبيفإنالعصر؛بصلاةبكروا:بريدةقال:البخاريفيالذي(5(

!شم!م.النبيكلاممنلا،بريدةكلاممنالعصر"بصلاةبكروا":قولهأنفتبين

.(176(2/شرحهفيعنهبطالابنونقله.البخاريشراحأحد،صفرةأبيابن(6(

801



لحديثاولفظ.أجرهافاتهتركهامنأن:القولهذاوحاصل

حقيقةوهذا،وفعلثبتقدعملحبوطويفيد(1(،ذلكيأبىومعناه

:الأعمالمنعملثوابفاتهلمنيقالولا.والشرعاللغةفيالحبوط

العمل.ذلكأجرفاته:يقالوإنما،عملهحبطقدإنه

فكأنهم؛عملهجميعلا،اليومذلكعمل(2(يحبط:طائفةوقالت

وتركها،واحدةصلاةبترككلهاالماضيةالأعمالحبوطاستصعبوا

هوهؤلاءاستشكلهالذيفهذا،الأعمال(3(تحبطبردةليسعندهم

.اليومذلكعملحبوطفيبعينهعليهموار؟

:نوعانالتركأن-رسولهبمرادأعلم-واللهلحديثافييظهروالذي

معين،وترك.جميعهالعمليحبطفهذاأبدا؛يصليهالاكلي،ترك

مقابلةفيالعامفالحبوط.اليومذلكعمليحبطفهذا؛معيقيومفي

المعين.التركمقابلةفيالمعينلحبوطوا،العامالترك

،القراندلقدنعم،:قيل؟الردةبغيرالأعمالتحبطكيف:قيلفإن

كما،لحسناتا(4(تحبطالسيئاتأن:الصحابةعنوالمنقول،والسنة

يفيد"."ولا:ط)1(

"."تحبط:ط)2(

".يحبط"..:هـوطوفي.ضفيليست"عندهم")3(

".يحبط"هـ:)4(
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لالئظلواءامنواالذينئأيها):لىتعاقال.السيئات(1(يذهبنلحسناتاأن

لاترفعواءامنواالذينيأئها):وقال.2[46/]البقرة!لأذىوابالمنصدقنيهم

تحب!أنلبعضلقولكجقربغ!تمباله"ولاتخهروأالنىصحؤتفؤقأصحوتكم

.[2/لحجرات]ا!وأنترلالمحمثعسددأعطلكتم

أبطلقدأنهزيداأخبري":أرقمبنزيد(2(ولدلأمعائشةوقالت

بالعينة.باعلما"(3(،يتوبأنإلا!ص،اللهرسولمعجهاده

الزمانهذافيللعبدينبغي":فقالهذا،علىأحمدالإمامنصوقد

)1)

)2)

)3)

".تذهب":وسض

خطأ..زيد"لأم":وطس

طريقمن331((5/الكبرىفيوالبيهقي(،52(3/سننهفيالدارقطنيأخرجه

الرزاقعبدوأخرجه.بهعائشةعنالعاليةأفهعنالسبيعيإسحاقبيابنيونس

عنالعاليةزوجهعنالسبيعيإسحاقبياعنطرقيمن،وغيره(،184(8/

به.عائشة

امرأةأيفعبنتالعاليةبجهالةالدارقطنيثم74((4/الأمفيالشافعيأعفهوقد

بها.يحتجلاالمجهولةوأن،إسحاقأبي

الدارقطنيوقولجيا،إسنا؟هذا"(:585(2/التحقيقتنقيحفيلهاديعبداابنوقال

ثقتان،العاليةعنرواهاذ،محفوظلحديثابانصخحهمناحتبئوقد.نظر"فيه

زوجهاتصديقمع،بهترتفعفجهالتها،جرحفيهايعلملاوانهوابنها،أبوإسحاقزوجها

2(.04(9/داودأبيسننعلىالمصئفحاشيةوتنظر:لها.وابنها
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"(1(.عملهفيحبط،يحللامالىإينظرلئلا؛ويتزوجيستدينأن

تذهبالسيئةأنفكماهذا؛علىتدلالقرانفيالموازنةوايات

منها.أكبر(2(بسيئةأجرهايحبطفالحسنةمنهاأكبربحسنة

دونمحبطةبكونهاالعصرصلاةفيتخصيصفائدةفأي:قيلفإن

؟الصلواتمنغيرها

وهولقب،بمفهومإلاالعصر،بغيرالحبوطينفلمالحديث:قيل

جدا.ضعيفمفهوم

كانتولهذا؛الصلواتدينمنلشرفهادالذكرالعصر(3(0- ولحصيص.

ولهذا(4(.الصريحالصحيح!واللهرسولبنصالوسطىالصلاةهي

الفوائدبدائعفيكماأحمد،الامامعنالقالانزيادبنالفضلمسائلمنهو(1(

التزويجفيتقولما:لهقيل،عبداددهأباسمعت":الفضلقال(6041(4/للمصنف

إذاالرجلأنليت،يتزوجأنللرجلينبغيالزمانهذامثل:فقال؟الزمانهذافي

كيف:لهقلت.عملهفيحبطالنظرينظرأنأحدكميأمنما،يفلتثنتيناليومتزوج

".وجلعزاددهعلىأرزاقهم!عليكأرزاقهم:فقال؟يطعمهمأينمن؟يصنع

دا.سيئةجرهاأتحبط":س(2(

".تخصيصإذ":ض(3(

عنهاللهرضيعليحديثمن(627(،ومسلم2(،139(البخاريأخرجهمالىإيشير4((

شغلونانارا،وقبورهم!وبيوتهماللهملأ"!كق!:اللهرسولقالالأحزابيومكانلما:قال

مسلم.ألفاظأحد."الشمسكابتحين+العصرصلا6+الوسطىالصلا6عن
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العصرصلاةتفوتهالذي":قولهوهوالاخر،لحديثافيبالذكرخصها

أهلبلافأصبح،ومالهأهلهسلبفكانما:أي1(."(ومالهأهلهؤيرفكانما

.مالولا

فيالصالحةأعمالهشبهكأنهبتركها؛عملهلحبوط(2(تمثيلوهذا

فهوالعصرصلاةتركفإذا،ومالهأهلهبمنزلةبها(3(وتمتعهبهاانتفاعه

وقدفرجع-ومالهأهله-وفيهلحاجةبيتهمنفخرج،ومالأهللهكمن

بقيتفلو.بفقدهموموتورا،دونهموترافبقي،والمالالأهلاجتيح

مطابفا.التمثيليكنلمالصالحةأعمالهعليه

فصلى

.وخاصعام،:نوعانوالحبوط

بالتربة.كلهاوالسيئات،بالردةكلهالحسناتاحبوطفالعام

حبوطوهذا،ببعضبعضهاوالحسناتالسيئاتحبوطوالخاص

عليه.الأئمةوأقوالوالاثاروالسنةالقراندلالةتقدموقد،جزئيمقيد

كانتويذهبهالاخريبطلمنهماكلوالإيمانالكفركانولما

عنهما.اللهرضيعمرابنحديثمن(626(،ومسلم(552(،البخاريأخرجه(1(

!."بحبوط:ض(2(

الثانية.بها"":ضفيوليس.لما،.بانتفاعه"؟ط(3(
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الاخر،شعببعضإذهابفيتأثير)2(لهامنهماواحدكلشدب)1(

.كثيرةشعبا)3(مقابلتهافيأذهبتالشعبةعظمتفإن

معجهادهأبطلقدإنه":العينةمستحلفيالمؤمنينأمقولوتأمل

بحربهفاعلهااللهأذنالتيالشعبةهذه)5(قويتكيفلمجي!")4(،اللهرسول

)6(الحرابفأبطلالكفار.محاربةإبطالعلىلمجي!رسولهوحرب

يحبهاالتيأعدائهمحاربة)7(تبطلكما،المحبوبالحرابالمكروه

.المستعانواللهيبغضها.التيمحاربته

فصل

الليلصلاةتقبلهل":قولههي)9(التي)8(:ال!ادسةالمسألةوأما

:صورتانلهاالمسألةفهذهلا؟".أم،بالليلالنهاروصلاةبالنهار،

".شعبةوكانت":هـوط"،فشعبويذهبه":س."،.كانتويبطله":ض(1(

."ثيراتأ":ط(2(

."شعب..":ض،"..مقابلها":س،"..هباذ":ط(3(

قريبا.تخريجهتقدم((4

"،فوتت":س(5(

".لحرب"اهـ:(6(

".يبطل":هـوط(7(

لخطأاحصولعلىالتنبيهوتقذم،الخامسةتقدمتوقد"،لخامسةا":وهـوطض(8(

.بعدهلىفتوا،الثالثةالمسألةمنابتداءالعدفي

.ضفيليست""التي(9(
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فاتتهإذاما(2(:وهي،والإجماعبالنصفيها(1(تقبلإحداهما:

وعكسه.،بالليلفصلاهانسيانأوبنوبمالنهارصلاة

رضيمالكبنأنس(4(حديثمن"(3(،الصحيحين"فيثبتكما

نأفكفارتهاعنهاأونامصلاةنسيمن":قالأنهلمج!ي!النبيعنعنهالله

لمسلم.واللفظ.ذكرها"إذايصليها

رقدإذا":ع!ي!اللهرسولقال:قالأيضا--عنه(5(،مسلموروى

يقولى:اللهفإنذكرها؛إذافليصلهاعنهاغفلأوالصلاةعنأحدكم

!]طه/14[".لذتحرى)أقو(6(المحلؤة

اللهرسولأن:عنهاللهرضيهريرةأبيعن"(7(،مسلمصحيح"وفي

،عرسالكرىأدركهإذاحتى،ليلةسارخيبر(8(غزوةمنقفلع!حين

ع!م!ماللهرسولونام،لهقدرمابلالفصلى".الليللنااكلأ":لبلالوقال

".(1(هـوط:"يقبل

.ضفي"ما"ليست(2(

(684(.(795(،ومسلمالبخاري(3(

..".أنسعن":ض(4(

(684(.حديث(5(

(.(وأقم:عندهروايةوفي.مسلمعندلحديثالفظفيواو،دون!)أقر:كذا(6(

68(.0(حديث(7(

".غزوةعن.."هـ:وفيض،فيليستحين""(8(
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الفجر،((1يواجهراحلتهلىإبلالاستندالفجرتقاربفلما.وأصحابه

،!اللهرسوليستيقظفلم.راحلتهلىإمستندوهو،عيناهبلالافغلبت

اللهرسولفكان.الشمسضربتهمحتىأصحابهمنأحدولا،بلالولا

فقال".!بلالأي":فقالع!يم،الله(3(رسولففزعاستيقاظا(2(،أولهم!!يم

،!اللهرسولياوأميأنتبأبي،بنفسكأخذالذيبنفسيأخذ:بلال

وأمر!،اللهرسولتوضاثم.شيئارواحلهمفاقتادوااقتادوا"(4(،":قال

نسيمن":قالالصلاةقضىفلما،الصبحبهمفصلى،الصلاةفأقامبلالا

!هولذثحرىالضلؤه!وأقوقال(6(:اللهفإنذكرها؛اذافليصلها(5(الصلاة

نحو،حصينبنعمرانحديثمن"(7(،الصحيحين"وفي14[".]طه/

القصة.هذه

:طوفي2(.0(96صحيحهفيحبانابنلفظوهووهـ،وسضفيكذا(1(

".مواجه":المطبوعمسلمصحيحولفظ."فواجه"

.ايقاخما"":ط2((

هـ.فيليست"ففزع..الله"رسول(3(

"!قتادةقال":هـوط(4(

عنها".نامأو":هـزيادةفي(5(

مسلمصحيحللفظالموافقوهوض،منوالمثبت."يقول":وطهـوس(6(

.المطبوع

682(.(ومسلم34(،4(البخاري(7(
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!وللنبيذكروا:قال(2(قتادةأبيعن"(1(،مسلمصحيح"وفي

منعلىالتفريطإنما،تفريطالنومفيليسانه":قالالصلاةعننومهم

(3(".الأخرىوقتيجيءحتىالصلاةيصللم

اللهرضيمسعودبنعبداللهحديثمن4(حمد"(أالإماممسند"وفي

مندهاسا(5(منزلافنزلناليلا،الحديبيةمنع!يمالنبيأقبل:قالعنه

لا".":قال"،تناماذا":قالأنا،:بلالفقال"،يكلؤنا؟من":فقال،الأرض

:فقالعمر،فيهم،وفلانفلانفاستيقظ،الشمسطلعتحتىفنام

فعلوافلما"،تفعلونكنتمكماافعلوا":فقالع!يالهالنبيفاستيقظأهضبوا(6(.

حديث(681(.(1(

خطأ.."قتادة"عنهـ:2((

".الأخرىالصلاةوقت":المطبوعمسلمصحيحولفظكفها،النسخفيكذا(3(

)4))1/،386464).

دها".":س،"دهسا":ض(5(

رملا".يكونأنيبلغولم،الأرضمنولانسهلما:الدهس":طهامشفي

انتهى..مجمع

."...ولانسهلماوالدهسالدهاس"(:2541/(الأثيرلابنالنهايةوفي

وكتبالمسندمنوالتصحيح،اهبطوا"":هـوط،اهصبوا"":س،اهظبوا"":ض(6(

.الأخرىالسنة

فيه؟اندفعإذا:وأهضبلحديثافيهضب.وامضواتكلمواأهضبوا:ومعنى

.(462/(5النهايةفيكما.بكلامهميستيقظأنفأرادوا،يوقظوهأنكرهوا

116



.(1(الأمةبينعليهمتفقفهذا".نسيأومنكمناملمنفافعلواهكذا":قال

وحكمية.،لفظية؛مسألتينفيواختلفوا

لفظينزاعفيهأوقضاء؟أداءالصلاةهذهتسمىهلفاللفظية

فيالوقتباعتباروأداء،عليهمالله(2(افترضلماقضاءفهي.محض

فلم،والانتباهالذكروقت(3(حقهمافيالوقتفإن؛والناسيالنائمحق

فيه.بإيقاعهاأمر(4(الذيوقتهافيإلايصلياها

ذكرها،اذافليصلها"(5(:قولهمنكتبهمفيالفقهاءيذكرهماوأما

لحديث،اكتبمنشيءفيأجدهالمالزيادةفهذهوقتها"،ذلكفإن

حديثمن(6(،والدارقطنيالبيهقيروىقدولكنإسنادا.لهاأعلمولا

."لأئمةا":س(1(

".فرض":نسخةفي:هامشهوفي،"افترضه":ط2((

وقت".من":س(3(

أمرنا"...":هـوط،يصلها.."":ط(4(

".قولهممن..دد":س(5(

.(1/234(الدارقطنيسنن2(،291/(الكبرىالبيهقيسنن(6(

وغيرهم،383(2/(الكاملفيعديوابن35(0(8/الأوسطفيالطبرانيوأخرجه

جدا،ضعيفوحفص.بهالزنادأبيعنالعطافبيأبنعمربنحفصطريقمنكلهم

البيهقيلضعفهأشارلذا،عديوابنالطبرانيقالكما،لجملةابهذهتفزدوقد

،(132(5/الفتحفيرجبوابن(،1(57المحررفيلهاديعبداوابن2(،91(2/

وغيرهم.(،1/551(لحبيراالتلخيصفيحجروابن
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صلاةنسيمن":قاللمجي!النبيأنهريرةأبيعنالأعرجعنالزنادأبي

ذكرها".إذافوقتها

صر

الفورعلىفعلهالىإالمبادرةتجب(1(فهل؛الحكميةالمسألةوأما

:قولانفيهالتاخير؟لهيجوزأمويذكر،يستيقظحين

منهمالفقهاء؛جمهورقولوهذاالفور.علىوجوبهاأصحهما:

أبيبنوربيعة،الزهريشهاببنمحمدو،النخعيإبراهيم

والامام،ومالك،وأبوحنيفة،الأنصاريسعيدبنويحيى،عبدالرحمن

.العلماءوأكثر،بهموأصحاحمد،أ

(2(.التراخيعلىأنه:الشافعيمذهبوظاهر

الذيالمكانفييصلهالمع!ي!النبيبأنالقولهذا(3(نصرمنواحتج

فيه.4((فصلىاخر،مكانلىإرواحلهمفاقتادواأمرهمبل؛بهناموا

فسرنا،فركبنااركبوا"،":قالاستيقظوافلما:قتادةبيأحديثوفي

".)1(هـ:"يجب

74(.(3/للنوويالمجموعفيكما،أصحابهمذهبوهو.كلامهنقلسيأتي2()

هذا".علىنض"؟ط."،نظر.":س)3(

لمحصلوا".":س()4
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أذنثمفتوضأ،ماءفيهابميضأة(1(دعاثم،نزلالشمسارتفعتإذاحتى

.الغداةصلىثم،ركعتين!اللهرسولفصلى،بالصلاةبلال

يفعلها.حتىمنزلهيفاروالمالفورعلىالقضاءوجبولوقالوا:

،شيطانفيهكانالمكانذلكبأنهذاعنالاعتذاريصحولاقالوا:

تأخيرفيعذرايكونلاالمكانفيالشيطانحضورفإنفيه؛يصلوافلم

الواجب.

لأجلأخرهلما(3(يضيقالفائتةوقتكانولو(2(:الشافعيقال

(5(.الشيطان(4(يخنقوهو!ي!اللهرسولصلىفقد،الشيطان

!شيطانفيهوادمنأبلغالصلاةفيالشيطانفخنقه:الشافعيقال

الفور،علىقضاؤهايجبلمفاتتفإذا،موقتةعبادةولأنهاقالوا:

المصباح:فيكمامنها.يتوضأالمطهرةيقصر:ويمدومهموز،،الميمبكسر(1(

663(.2/(للفيوميلمنيرا

.بنحوه(2171/(الأم(2(

".تضيق.."هـ:،"..كانت":ط(3(

"!مخنق...!ئقال":ط(4(

اللهرسولقال:قالهريرةأبيحديثمن(،0121(البخاريأخرجهمالىإيشير5((

منه،اللهفأمكننيعليئ،الصلاةليقطععليئفشدليعرضالشيطانإن":لمجي!

لحديث.ا"..ساريةجنبلىإأربطهأنهممتولقد،فذعته

.بنحوه(145(مسلموأخرجه."خنقته:أي،بالذال:فذعته":شميلبنالنضرقال
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،الصومدونالصلاةفيمتوسعالأداءلأن؛أولىبل،رمضانكصوم

أولى.القضاءفيالتوسعةفكانت

علىقضاهالعذرأخرهاإن"(2(:المروزي(إسحاق1أبو(وقال

يثبتلئلاالفور؛علىقضاهاعذرلغيرأخرهاوإن.للحديث؛التراخي

")4(.تكنلمرخصة(3(ومعصيتهبتفريطه

أبيحديثمن"(5(،صحيحه"فيمسلمرواهبمالجمهوراواحتج

النومفيليس":فقال،الصلاةعننومهم!مللنبيذكرواأنهم:قتادة

كفارةلاذكرها،اذافليصلهاعنهانامأوصلاةأحدكمنسيفإذا،تفريط

."ذلكالالها

.ضمنسقطتأبو""(1(

ابنالعئاسبيأصاحبأحمد،بنإبراهيمببغداد،وفقيههاالشافعيةشيخوهو2((

إليهوانتهت،ولخصهالمذهبوشرحالتصانيفصئف،تلامذتهوأكبرسريج

بغدادتاريخ:فيترجمتههـ.034سنةبمصرتوفي،ائمةبهوتخرح،رئاسته

.(51/924(للذهبيوالسير(،11(6/للخطيب

.""معضلته:ض(3(

فيكما.عندهموجهاالنوويوذكره5(،1/4(المهدبفيالشيرازيعنهحكاه(4(

73-74(.(3/المهذبشرحالمجموع

اخر.بلفظ(161(ص/تقدموقد681(.(حديث(5(
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:!اللهرسولقال:قالهريرةأبيعنأيضا")1(صحيحه"وفي

الصحلؤه!وأقو:قالاللهفإنذكرها؛اذافليصلهاالصلاةنسيمن"

[".41]طه/!هولذئحرى

اذافوقتهاصلاةنسيمن":لحديثاهذافي)2(الدارقطنيوعند

الفور.علىالوجوبفيصريحةالألفاظوهذهذكرها".

التاخيرعلىيدلفإنماالتاخيرجوازعلىبهاستدللتمماوأماقالوا:

يفعلهبل)3(القضاء،عنمعرضامهملا،صاحبهيصيرلاالذياليسير،

يكثرجماعةأورفقةوانتظار،بقعةعلىبقيةاختيارمن؛الصلاةلتكميل

وتكميلها.لمصلحتهايسيرتأخيرمنذلك،ونحوالصلاةأجر)4(بهم

سنينتأخيرهاجوازلمصلحتهااليسيرالتاخيرهذامنيؤخذفكيف

عددا!

الصلاةعنمنزلهفينامإذاالمسافرأنعلىأحمدالامامنصوقد

فيه؛فيقضيها،غيرهلىإعنهينتقلأنلهيستحبأنهفاتتحتى

.(511/ص)متقدوقد.(086)يثحد(1)

قريبا.يجهتخرتقذموقد(.1/234)الدارقطنيسنن."نيالطبرا":ض2()

بل".":فيهوليس"،الفضائلعنمعرضا"هـ:)3(

أجر".لتكثير":طأجر"،لكثرة"هـ:(4)
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الفور(2(.علىفعلهاوجوبمذهبهأنمعللخبر(1(،

؟المقيدةفكيفالفورعلىالمطلقةورسولهاللهأوامركانتوإذا

المطلقة.فينفاهامنأكثرالمقيدةفيالفوريةأوجبولهذا

منفجوابهرمضانقضاءعلىالقياسمنبهتمسكواماوأما

وجهين:

قضاءتأخيرفجوزت؛الموضعينبينفرقتالسنةأنأحدهما:

ما(3(نجمعأنلنافليسذكرها،عندالمنسيةفعلوأوجبت،رمضان

بينهما.السنةفرقت

يجوزإنمارمضانتأخيرفإن،عليهمحجةالقياسهذاأن:نيالثا

عليهاأتىوإنالفائتةتأخيريجوزونوهماخر،رمضانيأتلمإذا

؟القياسفأين،كثيرةصلواتأوقات

فقد(4(الشيطانلأجلالتاخيرجازلماالفوروجبلو:قولهموأما

اليسيرالتاخيريجوزونللفور(5(الموجبينأن:وهو.جوابهتقدم

.سفيليست"للخبر"(1(

.(391(3/عمربيألابنالكبيروالشرح347(،(2/قدامةلابنالمغني2((

ما".بين":وسض(3(

".الشياطين":س(4(

".بالفوريةالقائلين":س،بالفور"الموقتين":ض(5(
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التبكميل.لمصلحة

أعجبفمن(1(صلاتهفيالشيطانلمجوالنبيبخنقنقضهموأما

بهتتركلاالشيطانمكانعنللعدولالي!سيرالتاخيرفإن؛النقض

لهعرضمنبخلاف.المصلييقطعهاولاوقتها،بهيذهبولا،الصلاة

وقطعهاصلاتهأبطلقدلكانلأجلهتركهالوفإنه؛صلاتهفيالشيطان

فيتركفيقطعها،(2(الثانيةالصلاةفيلهتعرضإنولعلهفيها،دخولهبعد

أعلم.والله!الأخرىمنالمسألتينإحدىفأين.بالكليةالصلاة

فصرا

خرجحتىعمداالصلاةتركإذاما:وهي،الثانيةالصورةوأما

(3(ويقبلالقضاءينفعههل.الناسفيهاتنازع،عظيمةمسألةفهيوقتها،

أبدا؟(4(استدراكهالىإلهسبيلولا،ينفعهلاأممنه؟

عليهيجب(5(:ومالكحمد،وأ،والشافعي،أبوحنيفةفقال

.سفيليست"صلاتهفي"1()

".الفايتة..يعرضأن":س2()

".وتقبل":س(3(

93(.380-1/0(السالكينمدارحفيأيضاالمصنفبحثهاوقد(4)

نأفيخلافاالمسلمينبيننعلم"ولا357(:(3/المغنيفيقدامةابنقالوقد(5(

قضاؤها".عليهيجبالصلاةتارك

123



مستحقهوبل،التفويتإثم(1(عنهالقضاءيذهبولاقضاؤها،

عنه.اللهيعفوأنإلا،للعقوبة

عنالصلاةتأخيرتعمدمن(2(:والخلفالسلفمنطائفةوقالت

استدراكها،لىإلهسبيللافهذاالتاخيرلهيجوزعذرغيرمنوقتها

منه.(3(تقبلولاأبدا،قضائهاعلىولايقدر

توبتهتماممنهلولكن،تنفعهالنصوجالتوبةأنبينهمنزاعولا

مأقضائها؟بدونالتوبةتصحفلاتركها،تعمدالتيالفوائتتلكقضاء

منويستكثر،المستقبلفيعليهافيحافظالقضاء؛علىالتوبةتتوقفلا

.الخلافمحلهذا؟مضىمااستدراكعليهتعذروقد،النوافل

الفريقين.حججنذكرونحن

-وهمابالقضاءوالناسيالنائملمج!النبيأمرلما:للقضاءالموجبونقال

.وأحرىلىأوالعاصيالمفرطعلىالقضاءيجابف!-مفرطينغيرمعذوران

(5(ينفعلموقتهافيإلاتصحلاالصلاةكانتفلو(4(:قالوا

"!)1(ط:"اسم

المصنف.كلامفيهؤلاءذكرسيأتي)2(

".يقبل":هـوط)3(

.هـوطفيليستقالوا""()4

".تنفع":هـوط(5(
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والناسي.النائمحقفيالوقتبعدقضاؤها

هوالخندقيومالمغرببعدالعصرع!ي!النبيصلىوقدقالوا:

عنها،ساهينولانائمينيكونوالم(2(أنهمقطعاومعلوم(1(.وأصحابه

للجميع.يتفقلملبعضهمالنسياناتفقفلو

المعذور؛منحالاأحسنبالتاخيرالمفرطيكونوكيفقالوا:

المعذور!علىويشدد،المفرطعنفيخفف

منحكمللأمةليبين(3(وأصحابهرسولهشتينهاللهأناموإنما:قالوا

بعد.فيمايتداركها(4(بل،بالتفويتعنهتسقطلاوأنها،الصلاةفاتته

يومايقضيأنرمضانفيلجماعباأفطرمن!ي!النبيأمروقدقالوا:

(5(.مكانه

علىمتوجاالأمرفإنالقضاء؛وجوبيقتضدوالقياسقالوا:

ذلكيكنلموتركهالوقتفيفرطفإذاوقتها،فيالعبادةبفعلالمكلف

عنه.العبادةلفعلمسقطا

علي.حديثمنالصحيحينفيوأنه(111(ص/تخريجهتقدم(1(

أنه".":س(2(

".والصحابة":هـوط(3(

بتداركها".":س(4(

المصنف.كلاممنوإعلاله،لحديثالفظذكرسيأتي(5(

125



:نوعانلىوتعاتباركالربأوامر(:1(الاخرونقال

وقت.كلفييفعلفهذا،مؤقتغير،مطلقنوع

:نوعانوهومحدود(2(،بوقتمؤقتونوع

.كالصيام،فعلهبقدروقتهماأحدهما:

فيفعلهالقسموهذا.كالصلاة،فعلهمنأوسعوقتهما:والثاني

الصفة،هذهعلىبهأمرإنمافإنهبها؛مأموراعبادةكونهفيشرطوقته

غيرها.علىعبادةيكونفلا

لموقتهفاتحتىالمأمورفتركهالوقتفيبهاللهأمرفماقالوا(3(:

أيضا؛حسايمكنلابلحسا.أمكنوإنشرعا،الوقتبعدفعلهيمكن

(4(.المشروعغيرأمرالوقتبعدبهتيالمأفإن

الوقوفولاوقتها،خروجبعدلجمعةافعليمكنلاولهذاقالوا:

معمتوافقعمدالهاللتاركالقضاءبعدمالقائلينلأدلةاللهرحمهالمصنفسياق(1(

،وإضافات،فوارقمع2(2354-4(2/المحلىفيحزمابنحججمنكثير

فيكل-اللهشاءإن-ذلكلىإوسيشار.هناكحزمابنيذكرهالمأخرىووجوه

موضعه.

معدود".":هـوط2((

237(.(2/حزملابنالمحلىينظر:(3(

".مشروعغير..":ض..".بهإتيانه":ط،.".بهالاتي"هـ:(4(
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وقته.بعدبعرفة

لم(2(سبحانهوهو.ورسولهاللهشرعهماإلامشروعولاقالوا(1(:

فاتتفإذا،بهمختصةأوقاتفيإلاوالحجوالصيامالصلاةفعليشرع

مشروعة.تكنلم(3(الأوقاتتلك

بعرفةالوقوفولا،السبتيوملجمعةافعلسبحانهاللهيشرعولم

فقدالخمسالصلواتوأما.أشهرهغيرفيالحجولاالعاشر،اليومفي

يصليهاالعقلوغلبةوالنسيانبالنومالمعذورأنوالاجماعبالنصثبت

بعذرقضاءهسبحانهاللهشرع،رمضانصوموكذلك.عذرهزالإذا

لحيض.واوالسفرالمرض

فيالمشتركتينالصلاتينبينلجمعاورسولهاللهشرعوكذلك

لجمع.ايبيحأوشغل،أومرضبسفر،للمعذورالوقت

الأخرىوقتلى(4(إالمختصوقتهاعنتأخيرهايجوزفهذه

قالكما،العظامالكبائرمنهوبل،بالاتفاقلغيرهيجوزولاللمعذور،

235(.المحلى(2/ينظر:(1(

(2(ط:"ما".

".الصلاةتلك"هـ:(3(

في".":س(4(
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الكبائر"(1(.منعذرغيرمنالصلاتينبينلجمعا":الخطاببن!ر

هذهفيالثانيةوقتلىإأخرهاهـانفعلها،عليهيجبولكن

لجملة.افيالوقتهذافيتفعللأنها؛الصورة

عنالصلاةيؤخرونالذينالأمراءخلفبالصلاة!رالنبيأمروقد

كانواوهمصلوا"(2(.ما"لا،:قال؟نقاتلهمألا:!ي!لهوقيل.وقتها

الكبرىفيوالبيهقي(8338(،شيبةبيأوابن(،1/535(عبدالرزاقأخرجه(1(

وقد.نحوهعنهاللهرضيعمرعنالرياحيالعاليةأبيطريقمنكلهم(،916(3/

الشافعيعنالبيهقينقلكماعمر،منيسمعلمالعاليةأباوبأن؛بالانقطاعأعل

سمعبلى":فقالعليهما((4894المهذبفيالذهبيواستدرك.وتابعهذلك

أبوالعالية:لأبيقلت"(:152(2/أحمدبنلعبداللهالرجالومعرفةالعللفيو

حجرلابنالتهذيبتهذيبوفي."ذاكيقولون:قالعمر؟منسمعالرياحي

.".عمر.منسمعأبوالعالية:المدينيابنقال"61(:1/0(

(916(3/الكبرىفيوالبيهقي329(،(3/تفسيرهفيحاتمأبيابنوأخرجه

أبو":عقبهالبيهقيقال.نحوهعنهاللهرضيعمرعنالعدويقتادةأبيطريقمن

فهووإلاموصولى،فهوكتبشهدهكانفإن،عنهاللهرضيعمرأدركالعدويقتادة

قويا".صارالأؤللىإانضمإذا

".صحيحعإسنا؟":فقال(1/485(تفسيرهفيكثيرابنلحافظابصختهوجزم

.وغيره(961(3/البيهقيقالكما.يصحولا!ك!ي!،النبيلىإمرفوعارويوقد

مسلم.فيوأئه(،11(صيجهتخرتقدم2((
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(1(وتكون؛خلفهمبالصلاةفأمرالعصر،وقتلىإخاصةالظهريؤخرون

قتالهم.عنونهىوقتها،فيالصلاةيصليأنوأمره،للمصلينافلة

الليلأوصلاة،بالليلفصلاهاالنهارصلاةأخرمنوأماقالوا:

اللهشرعهماوغير،بهأمرالذيغيرفعلهالذيفهذابالنهار،فصلاها

ولامقبولا.صحيحايكونفلا؛ورسوله

حبطالعصرصلاةترك"من!ي!:اللهرسولقالوقدقالوا:

"(3(.ومالهأهلهؤيرفكانماالعصرصلاةتفوتهالذي":وقال"(2(،عمله

منموتورايكنولم(4(،عملهيحبطلمبالليلاستدراكهايمكنهكانفلو

وماله.أهلهمنالموتوربمنزلة،أعماله

نأقبلالعصرمنركعةأدركمن":قالأنه!ي!عنهصحوقد:قالوا

نأقبلالصبحمنركعةركادومنالعصر،أدركفقدالشمستغرب

"(5(.الصبحأدركفقدالشمستطلع

لكانمطلقاصحيحاالشمسوطلوعالمغرببعدفعلهاكانولو

."يكونو":ط(1(

.البخاريفيوأله(،801(ص/يجهتخرتقدم(2(

الصحيحين.فيوانه(،211(ص/يجهتخرتقدم(3(

عمله".":سفيوليس،.".تحبط":ض(4(

.بنحوههريرةبيأحديثمن(06(8ومسلم(،565(البخاريأخرجه(5(
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شيئا.منهايدركلمأو،ركعةمنأقلأو،ركعةأدركسواءمدركا،

ذإ؛إثمبلاصلاتهصحتركعةأدرك(من(1أنيردلمع!ي!فإنه

كمالعنوقتهايضيقأنلىإتأخيرهالهيحللاانهالأمةبينلاخلاف

،وتجزئتصحوعندكموالاجزاء.الصحةبالادراكأرادوإنمافعلها،

للحديثمعنىفلاشيئا.منهايدركلمأو،تكبيرةقدرمنهاأدركولو

ألبتةاعندكم

الأولمحدودوقتاصلاةلكلجعل(2(قدسبحانهواللهقالوا:

وقتها،خروجبعدولاوقتها،دخولقبلفعلهافييأذنولموالاخر،

.المشروعغيرأمروبعدهالوقتقبلوالمفعول

بينالصحةفيفرقلالكانصحتهافيشرطاليسالوقتكانفلو

فكيفوقتها.غيرفيصلاهاالصلاتينكلالأن؛وبعدهالوقتقبلفعلها

بالتعجيل.المفرطمنتقبلولم،بالتفويتالمفرطهذامنقبلت

يتركإنهحتى،حالكلعلىواجبةالوقتفيوالصلاةقالوا:

الوضوء،عنعجزفإذا؛الوقتلأجلوالشروطالواجباتجميع

تحة،الفاأوقراءة،العورةأوستر،والبدنالثوبأوطهارة،أوالاستقبال

فصلاتهالأمور-بهذهالوقتبعديصليأنوأمكنه،الوقتفيأوالقيام

"منس.(1("من

".سبحانهاللهجعل"وقد:س(2(
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يصليأنلهيكنولموأوجبها،اللهشرعهاالتيهيبدونهاالوقتفي

مقدمالوقتأنفعلم.والواجباتالشروطهذهكمالمعالوقتبعد

.الواجباتجميععلىورسولهاللهعند

هذهبدونالوقتفييصليأنوجبالأمرينأحدإلايكنلمفإذا

خروجبعدالصلاةاستدراكلىإسبيللهكانولو.والواجباتالشروط

منخيراوالواجباتالشروطكمالمعالوقتبعدصلاتهلكانوقتها

.جماعوالابالنصباطلوهذا.اللهلىإوأحببدونها،الوقتفيصلاته

وقتهاعنالصلاةفوتمنسبحانهاللهتوعدفقدوأيضاقالوا(1(:

عنهتمآلذين!للمصلين)فوتل:لىتعاقاللها،التاركبوعيد

السهوع!يماللهرسولأصحابفسروقد-5[.4الماعون/1!ساهونصلاتهم

.وقاصأبيبنسعدعنذلكثبتكماوقتها؛عنتأخيرها:بانه.

(2(.مرفوعحديثوفيه

الثحهؤتواتبعواالصحلؤهأضاعواضل!بغد!من!لف!و:لىتعاوقال

إضاعتهاوالتابعونالصحابةفسروقد[.95أمريم/!غيايفموقفؤف

وقتها(3(.بتفويت

235(.المحلى)2/ينظر:)1(

.(25،53)ص/لحديثواالأثرتخريجتقدم(2)

.(25)ص/يجهتخرتقدم)3(
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تهاواجباوتركوقتها،وتركتركها،يتناولإضاعتهاأنوالتحقيق

نها.ركاأو

عنكمقدمها،اللهلحدودمتعدعمداوقتهاعنمؤخرهافإن(1وأيضا(

الاخر(2(!لحداتعديمعتقبلولالحد،اهذاتعديمعتقبلبالهافماوقتها،

عنأخبرنابالقضاء:يستدركهاإنه:قاللمنفنقولوأيضاقالوا(3(:

غيرها؟هيأمبها(4(؟اللهأمرالتيأهيبفعلها،تأمرالتيالصلاةهذه

بعينها.هي(5(،هي:قالفإن

اللهأمرمافعلقدلالهعاصيا؛ليسحينئذبتركها(6(فالعامد:لهقيل

قطعا.باطلوهذا.والملامةالاثميلحقهفلا،بعينهبه

حججناأعظممنفهذا:لهقيلبها.اللهأمرالتيهيليست:قالوإن

بها.مأمورغيرهذهأنساعدتإذ(7(؛عليك

.ضفيليست"وأيضا"(1(

236(.(2/المحلىينظر:(2(

235-236(.(2/المحلىينظر:(3(

بفعلها"اللهأمر..":س."اللهأمره..":ض.."سيدركها.انه":وسض(4(

.احدمرة"هي":وطس(5(

تركها"":س(6(

اذا".":وطس(7(
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خرجحتىتفويتهاتعمدفيمن(2(تقولونماأيضا(1(:نقولثم

معصية؟أم،تلكصلاتهأطاعةصلاها،ثموقتها،

،جماعالاخالفوابها،مطيعوهولله(3(طاعةصلاتهقالوا:فإن

الثابتة.والسنن،والقران

بالمعصيةااللهلىإيتقربفكيف:قيل.معصيةهي(4(قالوا:وإن

(5(االطاعةعنالمعصيةتنوبوكيف

بالفعلتقربإنماوهوبتأخيرها،عاصبفعلها،مطيعهو:قلتمفإن

معصية.هوالذيبالتفويتلا،طاعةهو(6(الذي

به،أمرالذيالوجهعلىوامتثالهالأمر،موافقةهيالطاعة:لكمقيل

حتىوقتهاخروجبعدبفعلهاالصلاةتفويتتعمدمنورسولهاللهأمرفأين

المسألة.فيللتزاعفاصلالكانذلكثبتفلو؟بذلكلهمطيعا(7(يكون

236(.المحلى(2/ينظر:(1(

."لونيقو":طهـو(2(

.هـوطفيليست"لله"(3(

هي""بل:س(4(

.ضفيليستالظاعة""عن(5(

..".تقربأنها..":طوفيهـ.منسقطت"الذيبالفعل...مطيع:"هو(6(

"مضيعا".:ض(7(
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كما،بوجهالعبادةتلكتقبللاالعبادةأوقاتفغيروأيضاقالوا(1(:

وقتوغير،الحج(2(يقبللاالحجأشهروغير،الصياميقبللاالليلأن

الجمعة.يقبللاالجمعة

أفطرأنا:قالأو.الليلوأصومالنهارأفطرأنا:قالمنبينفرقفاي

أنا:قالأو.الربيعفيشهرامكانهوأصومالشديد،لحراهذافيرمضان

بعدلجمعةاأصليأنا:قالأو،المحرملىإ(3(أشهرهمنلحجاأؤخر

أنا:قالمنوبينالشهر-وسطفي(4(العيدينأصليأو،الآخرةالعشاء

النهار؟لىإالليلوصلاة،الليللىإالنهارصلاةأؤخر

ذلك؟!بينيفرقأنقطأحدايمكنفهل

فلا،وصفات،وأزمنة،أمكنةللعباداتسبحانهاللهجعلوقدقالوا:

كعرفة،لها؛ميقاتا(6(اللهجعلهالذي(5(المكانعنمكانينوب

ولا.والمروةوالصفا(7(،والبيتلجمار،اومواضع،ومنى،ومزدلفة

237(.(2/المحلىينظر:(1(

(2(س:"تقبل"

".شهرهمن":ط(3(

العيد"...عشاء":وسض(4(

لما.داعن":س(5(

.ميقاتا"مكانا":ط(6(

.""والمبيت:هـوط(7(
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ينوبفكيفصفة،عنعليهااللهأوجبهاالتيتهاصفامنصمة(سوب ."(1

عنه؟فيهاللهأوجبهاالذيزمانهاعن)2(زمان

عنالصلاةأخرمنأنعلىجماعوالاالنصدلوقدقالوا)3(:

العصرصلاةفاتتهمن":لمجي!النبيقالكما،فاتتهقدأنهاعمداوقتها

ولو،ألبتةإدراكهلىإسبيلفلافاتوما")4(.ومالهأهلهؤيرفكانما

وعرفا.لغةفيهشكلامماوهذافائئا.سميلمايدركأنأمكن

(5(بطلعحتىالحجيفوت"لا!ي!:النبيقالوقد،الشرعفيهووكذلك

لملما،وقتهبفواتفائتاجعلهتراهأفلا(6(")7(.عرفةيوممنالفجر

".ينوب":وسض(1(

غير".":س2((

(2/238(.المحلى:فيبمعناه(3(

الصحيحين.فيوأنه(211(ص/يجهتخرتقدم(4(

0"..تطلع":ط(5(

سيأتيكماالروايةللفظمخالفوهو!النسخكلفيكذا"عرفةيوم":قوله(6(

تخريجها.

عنجريجابنأخبرنيوهبابنطريقمن(174(5/الكبرىفيالبيهقيأخرجه(7(

:قالجمع".ليلةمنالفجرينفجرحتىالحجيفوتلا":قالرباحأبيبنعطاء

نعم.عطاء:قالعط؟اللهرسولعنذلكاسبلغك:لعطاءقلت

بيأمنسمعهجريجابنكانإنصحيحسندهذا"(:01(65الارواءفينيالألباقال

روايةبدليلجابر،منسمعهقدلكنه-أيضا-أبوالزبيرومثله.مدلسفإنهالزبير؛
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.اليومذلكبعديومفييدركأنيمكن

فائتة؛تسمىلافإنهاعنها؛نام(1(والتي،المنسيةبخلافوهذا

أهلهؤيرفكآنماالعصرصلاة(2(تفوتهالذي":قولهفيتدخللمولهذا

"(3(.وماله

ضىعمداالصلاةتركمنأنعلىمجمعةوالأمةقالوا(4(:

لكانالوقتبعدوصحتمنهقبلتولو،فاتتهفقدوقتهاخرج(5(

!يدركمايفوتكيفإذوباطلا؛لغوافائتةتسميتها

سبيلفلاأبداالفائتالوقتاستدراكلىإسبيللاأنهوكماقالوا:

(6(.ووظيفتهفرضهاستدراكلىإ

والبيهقي-66((5/المغنيفيكما-أخرجهماالأثرمبروايةويقصد".الأثرم

اللهرضيجابرعنالزبيرأبيعنجريجابنأخبرنيوهبابنطريقمن(174(5/

ذلك.قالأئه،عنه

".والذي"وهـ:وسض(1(

".يفوته.."هـ:..".يدخللم":وسض(2(

الصحيحين.فيوانه(121(ص/تخريجهتقدم(3(

238(!(2/المحلىينظر:(4(

".يخرج":ط(5(

ووصفه".":ط(6(
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(1(:وغيرهأحمدرواهالذيالحديثفيلمجيمقولهمعنىوهذاقالوا:

الدهر".صيامعنهيقضهلمعذركيرمنرمضانمن(2(يوماأفطرمن"

أراد!شهرأيمنيومصيامعنهيقضيه:قولكممنهذافأين

نأ-عدوهم4((مواجهة-حاللمسلميناسبحانهاللهأمروقدقالوا(3(:

،الكثيرةالأفعالفيهاويفعلواأركانها،منفيقصروا؛لخوفاصلاةيصلوا

حتىوركبانا،رجالايصلونبل،الامامقبلوشملمون،القبلةفيهاوششدبرون

)1(

)2(

)3(

)4(

التمريضبصيغةمعلقاالبخاريأيضاأخرجهوقد386(.)2/المسند

)723(،والترمذي)6923(،وأبوداود(،238)3/خزيمةوابن(،2683/)

هريرةبيأعنأبيهعنالمطوسبيأعنطرقمن،وغيرهم(،6721)ماجهوابن

به.عنهاللهرضي

ابنوكذا."هريرةبيأعن"ويذكر:بقولهعلقهحينالبخاريلضعفهأشاروقد

ابنأعرفلافإنيالخبر،صخ"إن:فقالالترجمةفيصحيحهفيخزيمة

والقرطبي،،والبغوي،والمنذريعبدالبر،ابنأيضاوضعفه."أباهولاالمطوس

،الاضطراب:عللبثلاثأعلوقد.نيالألبائمحجر،وابن،والدميري،والذهبي

.لانقطاعوا،لجهالةوا

المنةوتمام(171)3/والتغليق(116)4/الباريفتح:فيذلكبيانينظر

.)693(

".رمضانفي..":سوفيهـ.منسقطت"أفطر"

2(.2-4243)2/المحلىينظر:

".مواجهتهم":س
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وقتها.فيالقبلةغيرلىإ،دوابهمعلىبها1(آلوا(الإيماءإلايمكنهململو

إلىتأخيرهالهملجاز(2(وصحتوقتهاغيرفيمنهمقبلتولو

لاوقتهاخروجبعدأنهاعلىيدلوهذابها.الإتيانوإمكان،الأمنوقت

أصابهمالذيالعذرهذامع،منهممقبولةولاجائزة(3(صحيحةتكون

أعدائه.وجهاد،سبيلهفي

يسمعوهو،ألبتةلهعذرلا،مقيمصحيحمنوتصحتقبلفكيف

؟!الوقتغيرفييصليهاثموقتها،يخرجحتىفيدعها،جهرةاللهداعي

يصليأنأمرهبل4(،(للمريضوقتهاعنتأخيرهافييفسحلموكذلك

كانتولو.ذلكعنعجزإذاسجود،ولاركوعولاقيامبغير،جنبهعلى

الصحة.زمنلىإتأخيرهالهلجازوقتهاغيرفي(5(وتصحمنهتقبل

أخرمنبأننطقصاحبعنأثرأو،سئةأو،كتابأي:فأخبرونا

منهاللهيقبلهاعمدا-فيهبإيقاعهااللهأمرالذيوقتهاعنوفوتها(6(الصلاة

أدىمنثوابعليهاويثابمنها،ذمتهوتبرأ،منهوتصحوقتها،خروجبعد

وأتوا"0..":س.."بما.لاإيمكنهم":ض(1(

.لأجاز"":س(2(

.وطسفيليدستصحيحة""(3(

".للمرض":هـوط(4(

."يصح":ط(5(

.سفيليستوفوتها""(6(
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الساعة!تقومحتىألبتةإليهلكمسبيللاماواللههذا1(؟(فرائضه

قولكم.وخلاف،قلناهمامثل!يماللهرسولأصحابعننوجدكمونحن

فصل

أحداأن(2(يعلملمالذيعنه،اللهرضيالصديقبكرأبيقولفي

عليه.أنكرالصحابةمن

عنخالدأبيبنإسماعيلأخبرنا(3(:المباركبنعبداللهقال

نإبوصيةموصيكنيإ":لخطابابنلعمرقالبكرأباأن4(:]زبيد[(

لابالليلحقالهو]إن[(5(،بالفيليقبلهلابالنهارحقاللهإنحفظتها.

الفريضة.تؤدىحتىنافلةتقبللا(6(وإنهابالئهار.يقبله

الدنيافيباتباعهمالقيامةيومموازينهثقلتمنموازينثقلتوإنما

ثقيلا.يكونأنلحقاإلافيهيوضعلالميزانوحق.عليهم(7(وثقله،لحقا

."يضةفر":ط،"فرضه":هـ(1)

."نعلم":س(2)

19(.)4لهالزهدفي)3(

الزهدفيالصوابعلىوهو،الياميهوإذ،تحريفوهوزيد"،"كلهاالنسخفي(4)

هناد.روايةفيكذلكتيوسيأ19(،)4

الزهد.كتابمنالزيادة)5(

".لنوإنها":وسض)6(

ثقلت".":س)7(
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الباطل،باتباعهمالقيامةيوم(1(موازينهخفتمنموازينخفتوإنما

يخف.أنالباطلإلافيهيوضعلالميزالقوحق.عليهم(2(وخفته

عنوتجاوزعملوا،ماوصالح،لجنةاأهلذكروجلعزاللهوإن

وأعمالهم،النارأهلوذكر.منهمأكونألاخفتذكرتهمفإذا،سيئاتهم

وايةالرحمةايةوذكر(3(.منهمأكونأنأخشى:قلتذكرتهمفإذا

ولا،الحقغيراللهعلىيتمنىفلاراهبا،راغباالمؤمنليكون؛العذاب

التهلكة.لىإبيدهيلقي

ولا،الموتمنإليكأحب(4(غائبيكوننفلاقوليحفظتفإن

منإليكأحبغائبيكونن(5(فلاوصيتيضيعتوإن.منهلكبد

".تعجزهولن،الموت

".موافلنخفت"هـ:(1(

"."حقيقته:س2((

".منهم"تكونض(3(

لهناد.ولاالمباركلابنالزهدفيليست"كونانأخشى..خفتذكرتهم"فإذا:جملةو

وهنادالمباركابنسياقبلبنحوها.36(/1(لحليةافيأبونعيمأخرجهاوقد

((28الزهدفيوأبوداود35574((شيبةأبيوابن(5/132(منصوربنوسعيد

بعضهموعند،هؤلاء"منأفضلأنا:قاللفيقول..لجنةاأهلذكر"=وغيرهم

هؤلاء".منخيرأنا:القائلفيقول.0النارأهل"وذكر:زيادة

لي.التاالموضعفيوكذاغالبا".يكون"فلا:ض((4

.سمنسقطتلىالأويكونن"فلا..الموتمنإليك"أحب:جملة(5(
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عنخالدأبيبنإسماعيلعنعبدةحدثنا(1(:السريبنهنادوقال

.فذكره"،..الوفاةبكرأباحضرتلما":قالالياميزبيد(2(

ولا،بالليلالنهارعمليقبللااللهإن":يقولأبوبكرفهذاقالوا:

هذابخلافيقولونالمسألةبهذهيخالفناومنبالنهار".الليلعمل

صلاةويقبل،الهاجرةوقتالاخرةالعشاءصلاةيقبلوانهصريحا،

(3(!الليلنصفالعصر

أبيبنوسعد،عبداللهوابنهوعمر،بكر،أبيقولفهذاقالوا(4(:

بنمحمدبنوالقاسممسعود،بنوعبدالله،الفارسيوسلمان،وقاص

عبدالله،بنومطرف،سيرينبنومحمد،العقيلي(5(وبديلبكر،بيأ

وغيرهم.،عنهماللهرضيعبدالعزيزبنوعمر

رأى:قال(7(خراشبنعبداللهعنعطاء(6(بنيعلىعنشعبةقال

.(1/694(لهنادلزهدا(1(

.زيد"":س(2(

النهار"0نصف..":ط.."."وتقبل:س(3(

238(.(2/حزملابنالمحلىينظر:4((

"!"در:ط(5(

عطا"."يعلى:ض(6(

"."حراش:وسط(7(
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لاانه،القارئهذايا(2(":لهفقالصحيفةفييقرأرجلاعمر(1(ابن

"(3(.لكبدامااقرأثمفصل،لوقتها،الصلاةيصللملمنصلاة

لوجور:؛كاملةصلاةلا:أنهعلىذلكتأويلكميصحولاقالوا(4(:

هوهناوالمسمى،المسمىحقيقةنفييقتضيالنفيأنأحدها:

الموجبفما(6(،اللفظحقيقةهذا.منتفية(5(وحقيقته،الشرعي

عنها؟للخروج

باطل؛فهذاالمستحبالكمالالكمالبنفيأردتمإن(7(اعبهم:نيالثا

ركنلنفيتنتفيوإنمافيها،مستحمبلنفيتنتفيلاالشرعيةالحقيقةفإن

شرعية؛حقيقةعلىوردنفيكلوهكذا.أجزائهامنوجزءأركانها،من

فيالأثرهذاعلىتعليقهفياللهرحمهشاكرأحمدالشيخوذكر.عمر"":س(1(

يهماأأعرفولا":قالعمر،:المحلىنسخإحدىفيأنه238((2/المحلى

هنا".الاالأثرهذاأجدلمفإني؛الصواب

"ما".:ط2((

.غيرهعندعليهأقفولم923(،(2/معفقاالمحلىفيحزمابناخرجه(3(

2(.2-1442(2/المحلى:فيبنحوه(4(

"."حقيقة:طوفي.قبلها"الترتيب":وهـزيادةوفيه.طفيليست""الشرعي(5(

.سفي"فما"ليست(6(

إذا".أنكم":طوفي.ضفيليستأنكم""(7(
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")2(،لهوضوءلالمنصلاةلاو"")1(،لهأمانةلالمنايمانلا":كقوله

منالصياميبيتلالمنصياملاو"")3(،لهنيةلالمنعمللاو"

82(.(ص/يجهتخرتقدم(1(

لحاكموا(993(،ماجهوابن(،101(داودوأبو(،2184/(حمدأأخرجه2((

رضيهريرةبيأعنأبيهعنسلمةبيأبنيعقوبطريقمن،وغيرهم2(،1/64(

وضعفبجهالةعليهوردهذا،فيووهم،لحاكماصححهوقدمرفوعا.بهعنهالله

رواته.بعض

.مقالمنمنهاواحدكليسلميكادلاولكن،الصحابةمنجمعحديثالبابوفي

بذاكعندناليس":الرازيانوأبوزرعةأبوحاتمفقال؛جماعةلحديثاضعفوقد

أيضا:وقالجيد"،إسنا؟لهحديثاالبابهذافيأعلملا"حمد:أوقال،"الصحيح

عبدالهاديوابنالصلاحابنطرقهبمجموعوصححه".يثبتشيءفيهليس"

أبيابنعلل:تقدمماجميعفيينظر.والألبانيحجروابنكثيروابنوالمنذري

لهاديعبدالابنالعللعلىوالتعليقة(،1/211(الترمذيوعلل(،1(92حاتم

81(.(الغليلوإرواء73(،/1(لحبيراوالتلخيص(،441(

خالدطريقمن31(1/5(لجامعافيوالخطيب4(1/1(الكبرىفيالبيهقيأخرجه(3(

رضيأنسبىعنبيتيأهلبعضحدثني:قالالأنصاريالمثنىبنعبداللهعنخداشابن

".جهالةسندهفي"(:1/051(الحبيرالتلخيصفيلحافظاقال.مرفوعابهعنهالله

:وقال،بهأنسعنالتيميعنالأنصاريطريقمنأماليهفيعساكرابنوأخرجه

المحفوظلأن2؛شاوهو"(:1/051(التلخيصفيلحافظاقالجدا".غريب"

عمرعلىموقوفاوروي."السياقهذابغيرعمرحديثمنسعيدبنيحىعن

.(1/13(رجبلابنلحكمواالعلومجامعفيكما،يصخولامسعود،وابن
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"(2(.الكتاببفاتحةيقرألإلمنصلاةلإو""(1(،الليل

إلاعبادةمنفمامستحباتهابعضلانتفاء(3(لحقيقةاانتفتولو

منها.اللهلىإأحبهوماجنسهامنوفوقها

لنفينفيتفإذاواجباتها،منالوقتأنعلىساعدتموناوقد

مقبولة.ولاصحيحةتكن(4(لمفيهاواجب

والاعتدادصحتهفنفيالمسمىحقيقةنفييكنلمإذاانه:الثالث

ماجهوابن73(،0(والترمذي(2333(،والنسائي2(،454(أبوداودأخرجه(1(

!زالنبيزوجحفصةعنعمرابنعنسالمعنطرقمن،وغيرهم(،0017(

عمر.ابنأوحفصةعلىووقفهرفعهفياختلفوقد.لفطهبنحومرفوعا،

لخطابي،وا،والبيهقي،خزيمةوابن،والدارقطني،لحاكمارفعهفصخح

ابنهعللفيكماأبوحاتموقفهورجح.نيوالألبا،حزموابن،الاشبيليلحقوعبدا

فيوالنسائي(،1/481(الترمذيعللفيكماوالبخاريوأحمد،385(،(ص/

التنقيحفيعبدالهاديوابن073(،(سننهفيوالترمذي(،171(2/الكبرى

/2).)028

وارواء(،2188/(لحبيراوالتلخيص65(،0(5/لمنيراالبدر:وينظر

.(419(الغليل

مرفوعا.عنهاللهرضيعبادةحديثمن(493(،ومسلم(756(،البخاريأخرجه2((

".لانتفى":س(3(

بنفينفيتفإذا":نسخةفيهـ:هامشوفي..".بنفيانتفتفإن":هـوط((4

يكن".لم"..هـ:..".موجبه
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المستحب.كمالهمننفيهلىإ(1(أقرببه

أبيبنسعيدحدثناعبدالأعلىحدثنا:المثنىبنمحمدوقال

نإ":يقولكانمسعودبنعبداللهأنلناذكر:قالقتادةعن(2(عروبة

لميقاتها(4("(5(.الصلاةفصلوا،الحجكوقتوقتا(3(للصلاة

كانفإذا،الحجكوقتالصلاةوقتبأنصرجقدعبداللهفهذا

وقتها؟غيرفيتجزئالصلاةبالفماوقتهغيرفييفعللاالحج

نأبلغني:قالالعقيليبديلعنمعمرعن(6(:عبدالرزاقوقال

".به":زيادةهناس(1(

.".سعيد.حدثنامسعودابنعنعبدالأعلى":ط(2(

".إن"فيها:وليس"وقتللصلاة":ض(3(

هـ.منسقطتلميقاتها".الصلاة..يقول"كان(4(

فيحاتمبيأوابن(،154(7/جريرابنطريقهومن37(،(47عبدالرزاقأخرجه(5(

ابنعنقتادةطريقمن،وغيرهم275((9/الكبيرفيوالطبراني5(،9(18تفسيره

منيسمعلمقتادةفإن؛منقطعوإسناده.".فصلوا.":جملةوالايةذكردون،نحوهمسعود

3(.1/50(المجمعفيالهيثميأشارهذاوإلىبينهما،الواسطةوأبهمتمسعود،ابن

من2(63(3/الأوسطفيالطبرانيفأخرجه.مرفوعارويوقد2(.234(المصنف6((

ع!ي!.للنبيمرفوعانحوهعنهاللهرضيأنسعنعبيدةبيأعنكثيربنعبادطريق

لمجمعافيالهيثميأشارهذالىو!.لحديثامتروكوهوكثير،بنعبادإسنادهوفي

37(.21/(الاعتدالوميزان(،1/541(الكمالتهذيب:فيترجمتهوتنظر3(.1/20(

.(288(ص/وسيأتيمرفوعا،نحوهعنهاللهرضيعبادةحديثالبابوفي
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السماء،في(1(ساطعنورولهاصعدتلوقتهاالصلاةصلىإذاالعبد

بطوىكماطويتوقتهالغيرصلاهاوإذا،اللهحفظكحفظتني":وقالت

".وجههبها(2(فضرب،الخلقالثوب

فصل

عمرلأبيواللفظ،الذمةبهاويبرئون،الوقتبعدبهايعتدونالذينقال

بعينه.كلامهنذكرونحنانتصار.أتمالمسألةلهذهانتصرفإنهعبدالبر؛ابن

علىقرأت:الصلاةعنالنومبابفيالاستذكار"(3("فيقال

ابنحدثنازهيربنأحمدحدثنا:حدثهمقاسماأنعبدالوارث

تميمعنزياد(5(]أبي[بنيزيدعنحميد(4(بنعبيدةحدثناالأصبهاني

سفر،فيلمج!اللهرسولكان":قالعباسابنعنمسروقعنسلمةابن

".(1(هـ:"صا!".ط:"صارع

(2(ط:"فتضرب".

بعدها.وما(1/992(لاستذكارا(3(

."حميدة":س(4(

ومصادر(1/992(الاستذكارمنوالتصويب.زياد"بن":كلهاالنسخفي(5(

هو:ويزيد.وغيرهما263(،/4(يعلىوأبي2(،1/95(أحمدكمسندلحديثا

،(135(32/الكمالتهذيب:فيترجمته.ضعف،الكوفيالهاشميالقرشي

.(4/423(الاعتدالوميزان
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بلالافأمر،الشمسطلعتحتىيستيقظوافلم،الليلاخرمنفعرسوا(1(

وماالدنيابهايسرنيفما":عبالسابنقال".ركعتينصلىثم،فأذن

الرخصة.:يعني."فيها

أعلمأنلىإسببا(2(كانلانه-أعلم-واللهعنديذلك:عمرأبوقال

فيعبادهمن(4(اللهمرادبأنأمتهسائرلىإعنهالمبلغين(3(أصحابه

متىأبدايقضيهاوقتهافييصلهالممنأن:مؤقتةكانتوإنالصلاة

لتركها.أومتعمداعنها،أونائمالها،كانناسياذكرها،ما(5(

سعيدعنشهابابنعن،البابهذافي(6(مالكحديثلىإترىألا

ذكرها".اذافليصلهاالصلاةنسيمن":قالسك!يماللهرسولأن:المسيبابن

الذكر،ضدويكونعمدا،(7(للتركيكونالعربلسانفيوالنسيان

اللهطاعةتركوا:أي67[،]التوبة/!هوفنسجهتمالله)نسوا:لىتعااللهقال

لامماوهذا.رحمتهمناللهفتركهم!ي!،اللهرسولبهجاءبماوالايمان

2(.1/49(نفسهالاستذكارفيكما،الليلاخرالنزول:التعريس(1(

تحريف!شيئا""هـ:(2(

".الصحابة":س(3(

عن".":س(4(

.هـوطفيليستما""(5(

موصولا.(411،511(ص/يجهتخرتقدموقد.(52(لموطأا(6(

".التركبمعنى"هـ:هامش(7(
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(1(.القرانبتاويلعلمأقللهمنيجهلهولا،فيهخلاف

هذاغير(2(فيقولهفيبالذكروالناسيالنائمخصفلم:قيلفإن

ذكرها"(3(.اذافليصلهاأونسيهاالصلاةعنناممن":لحديثا

فيالقلملرفعفيهما؛والظنالتوهمليرتفعوالناسيالنائمخص:قيل

الاثمسقوطأن!واللهرسولفأبان.والنسيانبالنومعنهماالتاثيمسقوط

عندعليهماواجبةوأنها،الصلاةفرضمنلزمهمالمامسقطغيرعنهما

ذكرها.إذاوقتهاخروجبعدمنهماواحدكليقضيهالها،الذكر

الناسيفي(4(المتوهمةالعلةلأنمعهما؛العامدذكرلىإيحتجولم

صلاتهمنعليهوجبقدفرضتركفيلهعذرولافيه،ليستوالنائم

له.ذاكراكانإذا

حكمبين!مرسولهلسانعلىحكمهما(5(فيلىتعااللهوسوى

واحدكلبأن(6(؛رمضانشهرفيالمؤقتوالصيامالمؤقتةالصلاة

لحديث:ااخرفيقولهيأباهأنهإلا؟لغةصحيحالكلامهذا"هـهنا:هامشفي(1)

انتهى.."فتأمل.ذكرهاإذافليصلها

.سفى"غير"ليست)2(

.(115)ص/بنحوهتخريجهتقدم)3(

".المتوهمةخروجبعد":س()4

."حكمه":3(1/10)لاستذكارا(5)

".بل":وهـوطض)6(

148



كماالصلاةفيوالناسيالنائمعلىفنص.وقتهخروجبعديقضىمنهما

.الصومفيوالمسافرالمريضعلىونصوصفنا،

رمضانشهريصملمفيمنالكافةونقلت(1(الأمةجمعتوأ

تابثمذلكتعمدوبطرا،أشراتركهوإنما،بفرضهمؤمنوهوعامدا،

عامدا.الصلاةتركمنوكذلك.قضاءهعليهأنمنه(2(=

الاثم،فياختلفاهـانسواء،والصيامللصلاةالقضاءفيوالناسيفالعامد

الاثم.فيإلاسواءوناسياعامدالها،المتلف،الأموالعلى(3(نيلجاكا

لاالذي،الحجفيالجماررميبخلاف(4(النوعهذافيالحكموكان

عنها.ينوبفيماالدملوجوب؛لناسولالعامدوقتهغيرفييمضى

والصلاةفرضا،بواجبةليستالضحايالأنأيضا؛الضحاياوبخلاف

الوقتخرجهـانأبدايؤدى،ثابتودين،واجبفرضهماكلاوالصيام

5(."(يقضىأنأحقاللهدين":ع!يماللهرسولقال.لهماالمؤجل

".الأئمة".وسض(1(

ثم.وبطرا.":ط."،.ذلكبعد.وبطرا."وهـ:وسض..".بفريضته":وسض(2(

3(.1/10(الاستذكارمنالسياقوتصويب..".ذلكبعدمنهتاب

".كالخاين":س(3(

".الشرعهذافي"3(:1/10(الاستذكار(4(

عنه.اللهرضيعباسابنحديثمن(،11(48ومسلم(،1(539البخاريأخرجه5((
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بعديقضيانهامعذوران--وهماللصلاةوالناسيالنائمكانوإذا

لاأبى--وإنذلكفعلهفيالاثملتركها،(المتعمد(1كانوقتها،خروج

منالتوبةلأنبها؛بالاتيانعليهيحكموأن،الصلاةفرضعنهيسقط

سلفماعلىالندممعوإقامتها(2(،أداؤها،هيتركهاتعمدفيعصيانه

وقتها.فيلهاتركهمن

علماءجمهورخلافعلىوأقدمالظاهر،أهلبعضشذوقد

الصلاةلتركالمتعمدعلىليس(3(:فقال؛المؤمنينوسبيل،المسلمين

قالوإنماناس،ولانائمغيرلانهوقتها؛غيرفيبهايأتيأنوقتهافي

ذكرها"(5(.إذافليصلهاأونسيها(4(صلاةعنناممن":لمجي!اللهرسول

(6(.والنائمالناسيغيروالمتعمد:قال

ناسياالصيدقتلمنأنكماعندنا،جائزغيرعليهما(7(وقياسه:قال

)1(ط:"للمتعمد".

.تركها"وإقامة"3(:1/20(الاستذكار2((

235(.)2/حزملابنالمحلى:فينحوه)3(

"."صلاته:ط)4(

.(161)عر/نحوهيجهتخرتقدم)5(

.ضفيليست"والنائم")6(

عليهم"."هـ:)7(
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عندنا(1(!يجزيهلا

فييستتر(3(أنهوظنالعلماء،جمهور(2(المسألتينفيفخالف

عنفيها(5(وشذ(4(،التابعينبعضعنجاءت،شاذةبروايةذلك

باتباعهم.مأموربهم،محجوجوهو،المسلمينعلماء(6(جماعة

جماعةعنوشذوالاعتبار،النظرطريقالظاهريهذافخالف

فييصحبدليلذلكمنإليهذهبفيمايأتولمالأمصار،علماء

.العقول

وقتهاخروجبعدوتقضىتصلىالصلاةأنعلى(7(الدليلومن

عنهمشذمنأمر(8(الذينالأمةجماعإكانوإنسواء،كالصيام

والتصويبلا.."،ناسئاالصيدقتلأن":سوفيوهـوط،ضفيليستناسيا""(1(

قتلفدية:أيعندنا"يجزيهلا":بقولهمرادهولعل3(.1/20(الاستذكارمن

2(.41(7/المحلىفيالمسألةهذهفيحزمابنكلاموانظر.الإحرامفيالصيد

".المسلمين":وسض2((

يسير".":س(3(

2(.14-238(2/المحلىينظر:(4(

واو.دونشذ""3(:1/20(والاستذكارطهـووضوفي.وشذ"فيهاالتابعين":س(5(

".المسلمينجماعةعن"3(:1/20(الاستذكاروفيعلماء".من":وهـوطض6((

هـ.فيليست"على"(7(

هـوط:"الذي".(8(
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ذلك=فيالدليلعنيغنيسبيلهمعنالخروجوترك،إليهمبالرجوع

فقدالشمستغربانقبلالعصرمنركعةركادمن":لمجم!مالنبيقول

أدركفقدالشمستطلعأنقبلالصبحمنركعةركادومنالعصر،أدرك

.ناسمنمتعمدايستثنولم"(1(.الصبح

قبلالعصرصلاةمنركعةأدركمنأن!ي!عنهالكافةونقلت

الوقتخروجبعدوذلك،الغروببعد(2(صلاتهتمامصلىالغروب

أونسي،تعمد،لمنكلهاالعصرصلاةعملبينفرقولا.لجميعاعند

اعتبار.ولانظرفيبعضهاعملوبين،أوفرط

يومأصحابهولاهويصللمع!اللهرسولأنوهواخر،ودليل

بمالشغله(3(؛الشمسغربتحتىوالعصرالظهرصلاةالخندق

ولاناسيا،ولانائمايومئذيكنولم،لحربامنالمشركون(4(نصبه

وصلى،ملتحمةقائمةحربيومئذ(5(والمشركينالمسلمينبينكانت

(6(.الليلفيوالعصرالظهريومئذ

الصحيحين.فيوأله(،912(ص/تخريجهتقدم(1(

العصر".صلاةتمام":طالعصر"،تمام"هـ:(2(

الصحيحين.فيوأنه(111(ص/تخريجهتقدم(3(

".لهنصب":س((4

".والكافرين":ط(5(

".بالليل":وهـوطض(6(
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يوملأصحابهبالمدينةقالع!يماللهرسولأنوهوأيضا،اخرودليل

بنيقيإلاالعصرمنكمأحديصلينلا":الخندقمنانصرافه

قريظة؛بنيدونالعصربعضهموصلى(2(،مبادرينفخرجوا"(1(،قريظة

بنيفيإلابعضهميصلهاولمالمعهود،وقتهاخروجمنخوفا

الاالعصرأحدكميصلينلا":ع!يملقوله؛الشمسغروببعد(3(،قريظة

".قريطةبنيفي

ولاناسغيروكلهد!،الطائفتين(4(إحدى!اللهرسوليعنففلم

(5(ء.
علموقدصلاها،ثموقتهاخرجحتىالصلاةبعضهماخروقد،لالم

وقتها(6(،فيإلاتصلىلاالصلاةإن:لهميقلفلمذلكك!اللهرسول

وقتها.خروجبعد(7(تقضىولا

عنه.اللهرضيعمرابنحديثمن(،0177(ومسلم(469(،البخاريأخرجه(1(

عندهما!لحديثامخرحتحادامع.الظهر"":مسلمولفظ،البخاريلفظوهذا

بينلجمعاوجه(804(7/الفتحفياللهرحمهحجرابنالحافظبينوقد

.هناكفليراجع،الشيخينعندوسندهمامخرجهماتحادامعالففظتين

."متبادرين":3(1/40(لاستذكارا(2(

.سمنسقطت"قريظةبني..منخوفا"(3(

".منأحدا":هـوط(4(

ناس"0ولانالمغير":س(5(

وقتها"فيتصللم":ط..."تصللم"هـ:(6(

"يقضى".:هـوط(7(
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الصلواتيؤخرونأمراءبعديسيكون":لمج!ي!قولهوهواخر،ودليل

".نعم":قال؟معهم(1أفنصليها(:قالوا.ميقاتها"عن

حدثنا(2(أصبغبنقاسمحدثناسفيانبنعبدالوارثحدثنا

حدثنامسعودبن(3(موسىأبوحذيفةحدثناالحربيلحسنابنإسحاق

المثنىأبيعن(4(يسافبنهلالعنمنصورعنالثوريسفيان

بنعبادةعنالصامتبنعبادة(5(امرأةابنأبيأبيعنالحمصي

تشغلهمأمراء،بعديسيجيءإنه":فقاللمج!ي!النبيعندكنا:قالالصامت

معهمنصليها(6(قالوا:لميقاتها".الصلاةيصلوالاحتىاشياء،

)1)

)2)

)3)

)4)

)5)

)6)

"فنصليها".وهـ:ض

".أصبع":طوفي،"أضيع"هـ:فيتحرفت

"!يوسف"3(:1/40(الاستذكارفي

يسار"!بنهلالبنمنصور":س

هـ:"،امرأةبنأبيعنالحمصي":س"،امرأةابنبيأبيأالحمصي":ض

منوالتصويب..".امرأةليإأتىالحمصي..":ط"،امرةبيأتىالحمصي"

التراجم.وكتب،لحديثامصادرومن3(،1/40(الاستذكار

وخالة،عبادةامراة،ملحانبنتحرامأمابنوهو،النخاريالأنصاريهوأبي"أبوو"

كعب،ابن:وقيل،بيأبنعبدالله:واسمه،عبادةأختابنهوبل:وقيل،مالكبنأنس

في:ترجمتهتنظرمجط.النبيعنوروى،قديمإسلامه،صحابي.قيسبنعمروابنأو

وغيرهما.(،21(33/للمزيالكمالوتهذيب(،5(7/حجرلابنالاصابة

.أنصليها"":س
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"(1(.نعم":قال؟اللهرسوليا

ثقة(2(.الأملوكيهو:الحمصيأبومثنىأبوعمر:قال

خروجبعدالصلاةأباح!صاللهرسولأنلحديثاهذاوفي

وقتها!فيإلاتصلىلاالصلاةإن:يقلولمميقاتها،

كثيوةوقتهايخرجحتى(3(الصلاةالأمراءتأخيرفيوالأحاديث

عندلجمعةايصلون)4(أكثرهمأوأميةبنيمنالأمراءكانوقدجدا.

حتىالصلاةيصللممنعلىالتفريطانما"ع!يو:قالوقد)5(.الغروب

)1)

)2)

)3)

)4)

)5)

فيوالضياء(،21(57ماجهوابن(،(433وابوداود31(،55/(حمدأوأخرجه

من،وغيرهم-325(/1(المجمعفيكما-نيوالطبرا317(،(8/المختارة

".الصحيحرجالرجاله":الهيثميقال.بهلمثنىابيأعنيسافبنهلالطريق

ائه":قال،وغيره(534(مسلمعندعنهاللهرضيمسعودابنحديثالبابوفي

ذلكفعلواقدرايتموهمفإذاميقاتها،عنالصلاةيؤخرونامراء،عليكمستكون

".سبحةمعهمصلالكمواجعلوالميقاتها،الصلاةفصلوا

".الأيلوكي":لصوفي،"الأسلوكي":هـوطفيتحزفت

،مجهول:القطانابنوقال.أيضاالعجليوثقهوقد.ضمضم:الراويهذاواسم

يوثقهأنبينفرقلابا!نهالمواقابنوتعقبهعبدالبر،ابنتوثيقيقبلولم

932(،/(13الكمالتهذيب:فيترجمتهتنظرالبر.عبدأوابنالدارقطني

.(4604/(حجرابنوتهذيب

."بالصة":هـوط

3(.1/50(الاستذكارفيلماموافقدصمنوالمثبت."وأكثرهم":هـوطوض

=(،4461/(شيبةبيأابنومصنف385(،(2/عبدالرزاقمصنفينظر:
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لممالحضرافيالظهروقتأنأعلمهموقد(1(."الأخرىوقتيدخل

بعضهاذكرتقد،صحاحوجوهمنعنهذلكرويالعصر،وقتيدخل

(3(.المواقيتفيالاستذكار-(2(،:-يعنيالكتابصدرفي

عليبنمحمدبنحمزةحدثناأسد(4(بنمحمدبنعبداللهوحدثنا

عبداللهحدثنانصر(5(بنسويدحدثناالنسويشعيببنأحمدحدثنا

بنعبداللهعنثابتعنالمغيرةبنسليمانعن-المباركابن:-يعني

تفريط؛النومفيليس":قالع!ي!اللهرسولأن:قتادةأبيعن(6(رباح

(7(."الأخرىوقتيدخلحتىالصلاةيصللممنعلىالتفريطإنما

بناللهوعبيديوسفبنوالحجاجعبدالملكبنالوليدتاخيرففيهما(491(5/

المساء.حتىوالعصرلجمعةالصلاةزياد

قريبا.عليهوالكلاميجهتخرتيسيأ(1(

الاستذكار".:يعني"فيهما:وليس،."هذا.صدرفي":وسض(2(

.(642-1/532و((،1-1/19139(لاستذكارا3((

ابنعنهاكثروقد3(،1/60(الاستذكارمنوالتصويب.أشد"":ض،"راشد":هـوط(4(

3(.51(27/الاسلاموتاريخ83(/(17للذهبيالسير:فيترجمتهعبدالبر،

.نضر"":ط(5(

".رباحأبيبن":س(6(

ابنروايةهيكمامختصراوأخرجه.قصةوفيهبطول681(،(مسلموأخرجه(7(

ماجهوابن(،1(77والترمذي6(،51(والنسائي(،144(أبودواد:عبدالبر

يه.قتادةبيأعنرباحابنعنثابتطريقمنكلهم،وغيرهم(896(،
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ليسوالمفرطمفرطا،هذافعلمنع!ي!اللهرسولسمىفقد

أجازوقدالعذر،جهةمنلجميعاعندوالناسيكالنائموليسبمعذور،

تفريطه.منكانماعلىصلاته!اللهرسول

كانواذا":قال!يماللهرسولأنهذاقتادةأبيحديثفيرويوقد

(1(.لميقاتها"فليصلهاالغد

الذكر.وبعدالذكرعندللصلاةالمفرطأداءفيوأوضحأبعدوهذا

قدالمعنىهذاأنإلاالاسناد،صحيحهذاقتادةأبيوحديث

صلاةعن(2(ع!يماللهرسولنومفي،الحصينبنعمرانحديثعارضه

الغد؟منلميقاتهانصليهاألا،اللهرسولياقالوا::وفيه،بسفرهالصبح

إ"(3(.منكميقبلهثمالربا،عنينهاكملااللهإنلا،":قال

الأسانيدذكرناوقد.مثلهلمجيمالنبيعنهريرةأبيحديثمنوروي

الغدكانفإذا":عندهولفظه681(،(مسلمعندالسابققتادةأبيحديثمنجزء(1(

لها.لحفاظاإعلالمنالمصنفيذكرهمالاحقاوسيأتي.وقتها"عندفليصلها

لا.في":هـوط(2(

،(499(خزيمةوابن(،141(6حبانوابن(،4144/(حمدأأخرجه(3(

وغيرهم،(1/751(8نيلطبراوا(،2/712(والبيهقي،38(1/5(لدارقطنيوا

ذإ،منقطعدماسناده.بهعنهاللهرضيعمرانعنالبصريلحسناطريقمنكلهم

وابنوأحمدوأبوحاتمالمدينيوابنالقطانقاله،عمرانمنلحسنايسمعلم

71(،(ص/التحصيلوتحفة5(،1(ص/المدينيلابنالعللينظر:.معين

.(1/694(عبدالهاديلابنالتحقيقوتنقيح
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التمهيد"(1(."فيكلهبذلك

الصحابة-فيمذكور-وهوالثقفيعلقمةبنعبدالرحمنروىوقد

يصلفلم،يسألونهفجعلوا!سيماللهرسولعلىثقيفوفدقدم":قال

العصر"(2(.معالاالظهريومئذ

لشغلفيهيصليهاكانالذيوقتهاعنأخرهاأنههذافيماوأقل

وكبارهم.التابعينثقاتمنعلقمةبنالرحمنوعبد.بهاشتغل

وقتهايخرجحتىعامداالصلاة(3(تاركأنعلىالعلماءجمعأوقد

الكبائر.منكبيرةأنهابعضهموذكر.للهعاص

عليه،بالندمذنبهمنيتوبأنالعاصيعلىأنعلىجمعوا(4(وأ

أئهجمعاالدهإلى)وتولبىأ:لىتعااللهقال.إليهالعودتركواعتقاد

)1).)1/215-216)

من،وغيرهم(،1(433والطيالسي33(،204(شيبةبيأوابن37(،(58النسائياخرجه(2(

.بنحوهعلقمةبنعبدالرحمنعننسيربنمحمدبنالملكعبدعنحذيفةأبيطريق

لهتصحلاعبدالبر:وابنالدارقطنيقال،عبدالرحمنصحبةفياختلفوقد

بنويعقوب،خليفةمنهم،فيهمالفممنجماعةالصحابةفيذكرهلىان،صحبة

2(.11(6/التهذيبوتهذيب337(،4/(الاصابة:فيكما.مندةوابن،سفيان

قالكما،بعضمنبعضهمسماعيتبينولم،مجهولان:وعبدالملكوأبوحذيفة

5(.410(الضعيفةفيالألبانيضعفهفقدولذا(.431(5/تاريخهفيالبخاري

ترك".منأن":ط(3(

واجتمعوا".":س(4(
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أولعباده(1(للهحقلزمهومن31(.]النور/!هوتفلحوتلعل!أتمؤضمنوت

منه.الخروجلزمه

دين":وقال،الادميينبحقوق!اللهحقسك!يماللهرسولشبهوقد

"(2(.يقضىأنأحقالله

لشذوذه(3(.وحبه،بجهلهأصلهنقضهفيالظاهريهذامنوالعجب

مثله،جماعب!إلايسقطلاآنه:جماعب!الفرائضمنوجبفيماأصحابهوأصل

.جماعب!واجباتالمكتوبات5((والصلوات.قبولهافي4((تنازعلاثابتةأوسنة

الأمصار،علماءأقوالعنخارجبشذوذ(6(الاختلافمنجاءثم

علىالمجمعالفريضةبهوأسقط،ذلكفيرويتسنةدونفاتبعه

نفسه!ونسي،أصلهونقضوجوبها،

فوتهاإذاالصلاةقضاءوجوبوأصحابهداودمذهبأنذكرثم

الظاهر.أهلوجهوهوداود،قولفهذا:قالثمعمدا،

السلفمنالعلماءجماعةعنخرجوقدإلاالظاهريهذاأرىوما

".أولعبادهالله"حقهـ:(1(

الصحيحين.فيوانه914(،(ص/تخريجهتقدم(2(

.سمنسقطت"وحبه"(3(

ينازع".":هـوط(4(

".والصلاة"هـ:(5(

شذوذ"."وهـ:س6((
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فيإمامايكونولا.عنهموشذالفقهاء،فرقجميعوخالف،والخلف

(1(.العلممنبالشاذأخذمنالعلم

تجاهلا،والتابعينالصحابةمنسلفالهأن(2(كتابهفيأوهموقد

فيعبدالعزيزبنوعمر،ومسروقمسعود،ابنعنفذكرأوجهلا.منه

تركوهاولومواقيتها،عنذلكأن"95(:]مريم/!الصلؤة)أضاعوا:قوله

إذاعمداالصلاةتاركبتكفير(4(يقوللاوهوكفارا"(3(.بتركهالكانوا

بهم!يحتجفكيفخالفهمفقدبها؟مقراكانإذايقتلهولاإقامتها،أبى

قالتضييعها،منتابفقدالصلاةقضىمنأنمعلومآنهعلى

82(.]طه/!هوافتدئثم!لحاوعلوءامنتابلغفارلمند!فى):لىتعا

منالتوبةتصحلاكمابأدائها،إلاتوبةالصلاةلمضيعتصح(5(ولا

وعملتابفقدفيهافرطصلاةقضىومن.بأدائهإلاالادميدين

)1)

)2)

)3)

)4)

)5)

جامعفيعبدالبرابنإليهأسنده،مهديابنعنمأثوبىقولمنطرف!العبارةهذه

.وغيره82(20/(العلمبيان

.مسروقشيءعنفيهليسولكن2(24-041(2/حزملابنالمحلىينظر:

الصلاةذكريكثراللهإن:لهقيلبل.عينهاالايةهذهتفسيرفيأرهلممسعودابنأثر

صحلؤتهئمو)عك!دابمونصلاتهئمو)على!ساهونصلاتهتمعنهتمالذين)،القرانفي

الكبيرفيوالطبراني(،1/965(5جربرابنأخرجهماذكر.نحوفذكر!يحافبهون

به.عنهاللهرضيمسعودابنعنطرقمن،وغيرهم32(،2(9شيبةبيأوابن(،091(9/

.ضمن"بتكفير"سقطت

"ولايصح".س:
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عملا.أحسنمناجريضيعلاواللهصالحا،

ومن،لهوفيوفىفمنمكيالى،الصلاة":قالانهسلمانعنوذكر

لأنفيه؛حجةلاوهذا"(1(.المطففينفياللهقالماعلمتمفقدطففه

بركوعهماصلاتهيكمللممنيكونقدالمطففأن:معناهمنالظاهر

وقتها.فيصلاهاوإنوحدودها،وسجودها

الصلاةيصللملمنصلاةلا":قالانهعمرابنعنوذكر

لا"جاء:كماالأجر(4(؛كاملةلهصلاةلا(3(:نقولوكذلكلوقتها"(2(.

أمانةلالمنايمانلاو"المسجد"(5(،فيالاالمسجدلجارصلاة

الكبرىفيوالبيهقي(،2(699شيبةبيأوابن375(،0(عبدالرزاقأخرجه(1(

أبيبنسالمطريقمن،وغيرهم(،11(29الزهدفيالمباركوابن192(،(2/

منجمععنيرسلوسال!.عليهموقوفاعنهاللهرضيالفارسيسلمانعنالجعد

وضعف."منقطع"3171(:(المهذبفيالذهبيقالفقدلذا.ويدلسالصحابة

للعلائيالتحصيلجامعوينظر:038(.(9الضعيفةفيالألبانيإسناده

.(01/013(للمزيالكمالوتهذيب(،917(ص/

.(241(ص/يجهتخرتقدم(2(

."يقول..":ط."..وكذا":هـوط(3(

."الأجر":دون"كاملة"3(:1/01(الاستذكاروفي."الأجزاء":هـوط(4(

،(57(3/والبيهقي(،1/024(والدارقطني373(،/1(لحاكماأخرجه(5(

سلمةبيأعنكثيربيأبنيحىعناليماميداودبنسليمانطريقمن،وغيرهم

مرفوعا.بهعنهاللهرضيهريرةأبيعن
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"(1(.له

بتركها.عملهسئ(2(منوتابصلاها،فقدالصلاة!ىومن

حجة؛منهشيءٍفيلهولا،صحيحفغيرالمعنىهذافيذكرماوكل

تأوله.ماخلافظاهرهلأن

فصرا

وأبرقتم،أرعدتملقدوقبولها:الوقتبعدصحتهامنالمانعونقال

السلف،مذاهبنقلنافيولا،وجههعلىقولناحكايةفيتنصفوناولم

سقطتإنها:الاسلامأهلمنأحدولاقطنقللمفإناحججنا!فيولا

بماعليناتجلبواحتى،عليهواجبهيتبقلموإنهاوقتها،بخروجذمتهمن

شنعتم.بماعليناوتشنعواأجلبتم(3(،

منكر:البخاريوقالبشيء،ليس:معينابنعنهقال،اليماميإسنادهوفي

عائشة،حديثالبابوفي.وغيره2(20(2/للذهبيالميزانفيكما،الحديث

علة.منمنهاواحديسلملاولكنموقوفا.وعليمرفوعا،وجابر

المتناهيةالعللوينظر:."ثابتإسنادلهليس،ضعيف"حجر:ابنلحافظاقاللذا

والضعيفة(،194(والارواء3(،21/(لحبيراوالتلخيص(،1/012(

.((183نيللألبا

.8(2(ص/يجهتخرتقدم(1(

!"نسيمن":ط(2(

."أحلتم..تحيلوا":س3((
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علىأشدوالتابعينالصحابةمنقولهحكينامنوقولقولنابل

لابإثموباء،عقوبتهتحتمتقدفإنه؛قولكممنومفوتهاالصلاةمؤخر

يستأنفه.وعمليحدثها،بتوبةإلا(1(دركهلىإلهسبيل

السبيلوجدتمفإن،ردهلىإلكمسبيللاماالأدلةمنذكرناوقد

اللهطاعةإلاالقصدفليس،كانمنومعكان،أينبالعلمفأهلاالردلىإ

به.جاءماومعرفة،رسولهوطاعة

ومردود.مقبولمنكلامكمفيمانبينونحن

بعدصلاهاالتيالصلاةبتلكعباسابنسرورإن:قولكمفأما

أصحابه!سي!اللهرسولأعلمانلىإسبيلاكانلانهالشمسطلوع

كانتوإنالصلاةفيعبادهمناللهمرادبأنأمتهسائرلىإعنهالمبلغين

أونائما،لها،كانناسياأبدا،يقضيهاوقتهافييصلهالممنأن:موقتة

!أرادهعباسابنأنمنكممحضظنفهذالتركها=أومتعمدا

(2(،الدلالاتوجوهمنبوجهذلكعلىيدللاكلامهأنومعلوم

لكونهالعظيمالسرورذلكبهاسرإنماعباسابنولعل.بهيشعرهوولا

منلهوحصلفعلوا،مامثلوفعل،وأصحابه!شي!اللهرسولمعصلاها

."راكهد!":طهـو(1(

قولا".":بعدهازيادةس."الدلالة":ط(2(
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للصحابة.حصلكما(1(،سهمانالأجر

قدضحى(2(كونهامعأنهاللسامعتنبيفابذلكالصلاةتلكوخص

يسرنيفما"فيها:أجرلاوأنها،ناقصةأنهابطنفلا،الشمسطلوعبعدفعلت

الفهم.هذامنأولىعباسابنعنفهمتموهماوليس.فيها"وماالدنيابها

عنناممنبهليقتدي؛بالأمةاللهرحمةمنذلكأنأرادأولعله

بتأخيرها.يفرطولم،الصلاة

تدللأنهاالصلاةبتلكسرورهأنعلىهذاكلامهيدلأينفمن

النهاروصلاةعمدا،النهارلىإالليلصلاةوأخريصللممنأنعلى

ذمته؟بهاوتبرأ،وتقبلمنهتصحأنها=الليللىإ

فأخبرونا.العجبأعجبلمنعباسابنكلاممنهذافهموإن

فهمتموه(3(؟طريقوبأي،كلامهمنالفهمهذالكموقعكيف

صر

ألله)نسوا:كقوله،التركهوالعربلغةفيالنسيانإن:قولكموأما

مثبت.هولىهـاهامشفيوأشار.الأجر"منسهمان":هـوط(1(

صبحا".":سوفيض،فيليست"ضحى"(2(

.سفيليست"فهمتموه.هذا.فهم"!هان(3(
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فيالنسيانإنلعمرالله(2(،فنعماخره(1(.لىا]التوبة/67[!وفنسيهخ

لحديثاحملولكنسهو.ونسيان،تركنسيان:وجهينعلىالقران

(4(:أوجهلأربعة(3(؛باطلعمداالتركنسيانعلى

النسيانأنفيصريحوهذاذكرها".اذافليصلها":قالأنلهأحدها:

ذكرها"اذا":قولهكانوإلاعمد؛نسيانلاسهو،نسيانلحديثافي

سهو،نسيانإلايكنلمبالذكرقوبلإذافالنسيان؛فيهفائدةلاكلاما(5(

اإذ":!وقوله[،42/]الكهف!لنسيتإذاربلث(6)واديهر(:لىتعاكقوله

"(7(.نيفذكرونسيت

منأنومعلومذكرها".اذايصليهاأنفكفارتها":قالانه:نيالثا

لامما(8(هذا.النفويتإثمالوقتبعدفعلهاعنهيكفرلاعمداتركها

."الخ":هـوط(1)

."لعمروالله":س(2)

".باطلأولىانهالترك..":س)3(

."وجوه":ض(4)

.""كلام:س(5)

.)فاذكر(هـ:(6)

عنه،اللهرضيمسعودابنحديثمن(،572)ومسلم(،104)البخاريأخرجه)7(

صلاته.بخعفيسهوهقصةفي

ما".هذا":وسض)8(
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معنىيبقىإذع!؛اللهرسوللىإنسبتهيجوزولا.الأمةبينفيهخلاف

صلاتهاإثمهفكفارةوقتهاخرجحتىعمداالصلاةتركمن:الحديث

الوقتابعد

تنفعه،لابأنها(1(القولعليناشناعتكممنأعظمالقولهذاوشناعة

قولكم؟منهذافأين!منهتقبلولا

المقابلةوهذه،بالنائمالحديثفيالناسيقابلآنه:الثالث

غيروالناسيالنائم(3(:الشرعحملةيقولكما،الساهيانه(2(تقتصد

مؤاخذين.

يكنلم-الأحكامبهعلقإذا-الشارعكلامفيالناسيأن:الرابع

أكلمن":كقوله؛كلامهجميعفي4(مطردلأوهذا.الساهيإلامراده

(5("(6(.وسقاهاللهأطعمهفإنما؛صومهفليتمناسياشربأو

".القوللأجل":س(1(

".يقتضي:"ط(2(

".الشرعأهلجملة":ط(3(

يطرد".":س(4(

.هـوطفيليست"وسقاه"(5(

عنه،اللهرضيهريرةبيأحديثمن(511(5ومسلم(،1(339البخاريأخرجه(6(

.بنحوه
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فصل

العامد(1(بين:-أيحكمهمافيسبحانهاللهوسوى":قولكموأما

الموقتوالصيامالموقتةالصلاةحكمبينرسولهلسانعلى-والناسي

علىفنص؛وقتهخروجبعديقضىمنهماواحدكلبأن،رمضانشهرفي

والمسافرالمريضعلىونصوصفنا،كماالصلاةفي(2(والناسيالنائم

شهريصملمفيمنالكافةونقلتالأمة(3(جمعتوأ.الصومفي

نأمنهتابثمويطرا-أشراتركه-وإنبفرضهمؤمنوهوعامدا،رمضان

وجوه:منفجوابهاخره-لىإ"قضاءهعليه

العامدبين:أيبينهما"،سوىسبحانهاللهإن":قولكمأحدها:

وناسعامدبينسبحانهاللهسوىفما؛إطلاقهعلىباطلفكلاموالناسي

التفريط.غايةالمفرط،الاثم،العاصيالعامدهذافيوكلامناأصلا.

؟مصبأوصلاةفيحكمهمابينسبحانهاللهسوىفأين

قدوصفنا"كماالصلاةفيوالناسيالنائمعلىفنص":وقولكم

بوجه،العمدعلىحملهيصحلاالصلاةفيالمذكورالنسيانأنتقدم

،النومنظيرهوالذيالسهو،نسيانهوالحديثفيعليهنصالذيوأن

"!العامل"بينهـ:وفي.سفيليست"بين"(1)

."والساهي":هـوط2((

."واجتمعت":ط(3(
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للعامد.فيهتعرضفلا

أفطراوإنفهماالصومفيوالمسافرالمريضعلىنصهوأما

حكمهما.منعمداالصلاة(1(تاركحكمأخذيمكنفلاعامدين

يخرجحتىوأشراعمداالصلاةتاركبينرسولهولااللهسوىوما

حكميؤخذحتىأبدا(2(،سفرأولمرضالصومتاركوبينوقتها

الاخر.منأحدهما

أونسيان،لنومالصلاةكمؤخروالسفرالمرضفيالصومفمؤخر

حكمهما.بينورسولهاللهسوىاللذانهماوهذان

الصومفيوالمسافرالمريضحكمعلىسبحانهاللهفنص

في(4(والنائمالناسيحكمعلىع!يم(3(اللهرسولونص،المعذورين

ولكن،والصلاةالصومفيحكمهمااستوىفقد.المعذورينالصلاة

والنائموالمسافروالمريض،الاثمالمفرطالعامدحكماستوىأين

المعذورين!والناسي

عليهيحرمبحيثواجبا؛يكونقدبالمرضالفطر(5(أن:يوضحه

.سمنليست"حكم"(1(

"سفربر"!ط:(2(

".رسوله":وسض(3(

".والناسي"النائم:ط(4(

المفطر".":ض(5(
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.الصوم

(1(والخلفالسلفمنطائمةعندواجمبإماالسفرفيوالفطر

(3(.غيرهمعندالصوممنأفضل(2(أوانه

سوام!4(.أوهما

(6(.آخرينعند-عليهيشقلا(5(-لمنمنهأفضلأوالصوم

،عوفبنوعبدالرحمن،عباسوابنعمر،وابن،وعائشةعمر،عنمرويهو(1(

لابنالمحلى:فيكما.والظاهرية،وغيرهموعطاء،،المسيبوابن،هريرةبيوأ

للنوويلمجموعوا97(،/01(والاستذكار2(،-432،56258(6/حزم

/6).)271

."وأنه":وهـوطس2((

بنوعمر،والشعبي،المسيبوابن،عباسوابنعمر،ابنعنمرويهو(3(

راهويه،وابن،لماجشوناوابن،والأوزاعي،وقتادةمجاهد،وعبدالعزيز،

لمجموعوا،7(01/9(لاستذكاروا(،6742/(لمحلىا:فيكما.حمدوأ

)6/172).

97(./01(الاستذكار:فيكما.عليةبنوإسماعيل،الشافعيعنمحكيهو(4(

"لئلا".:وسض(5(

جبير،وابنوالأسود،،وعروة،وحذيفة،وأنس،العاصبيأبنعثمانقاله(6(

وابنوأبوثور،،لمباركاوابن،والثوري،ومالك،حنيفةوأبو،والفضيل،والنخعي

7(،01/9(لاستذكاروا(،6/742(لمحلىا:فيكما.لشافعيةوا،لمنذرا

.(6127/(لمجموعوا
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منبهوعدواناعمداوالصومالصلاةتاركلحاقفإتقديركلوعلى

لم.عاكلعندبهخفاءلامماوهذا.القياسوأبطلالالحاقأفسد

شهريصملممنأننقلتوالكافةجمعتأالأمةإن:وقولكم

.قضاؤهفعليهمنهتابثموبطرا--أشراعامدارمضان

دونهمفمن!يماللهرسولأصحابمنعشرةأوجدونا:لكمفيمال

سبيلا!إليهتجدواولن،بذلكصرج

هذهدعوىوغيرهماوالشافعيأحمدكالامامالأئمةأنكروقد

بعدمالعلملا،بالخلافالعلمعدمحاصلهاالتي،الاجماعات

نأبالضرورةعلمفيماإلا،إليهسبيللامماهذافإن؛الخلاف

به.ءجاص!لسولرا

حكمه،ينفيأنلأحديجوزفلاعليهالشرعيةالأدلةقامتماوأما

العلموعدم.مدلولهاتباعيجب(1(الدليلفإن؛بهقالبمنعلمهلعدم

ما.بوجهمعارضايكونأن(2(يصلحلابهقالبمن

بهم.المقتدى(3(الأئمةجميعطريقةفهذه

".تحتالدليل":س(1(

".يصح":هـوط(2(

".الأمة..":س."..طريقفهذا":ط(3(
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فهوالاجماعادعىمن"(1(:عبداللهابنهروايةفيأحمدالامامقال

ولكن،والأصمالمريسيبشردعوىهذه!اختلفواالناسلعل(2(؛كاذب

"(4(.يبلغهلمإذاختلافا،للناسنعلملا(3(:يقول

:يقولأنللرجليجوز"كيفالمروذي(5(:روايةفيوقال

أعلملانيإ:قاللو!تهمهمفاجمعواأ:يقولون(6(سمعتهمإذا!جمعواأ

"(7(.أسلمكانمخالفا

الناسأن(8(علمهما،كذبهذا":طالبأبيروايةفيوقال

قولهمنأحسنفهواختلافا؛فيهأعلملا(9(:يقولولكن؟مجمعون

".الناسجماعإ

.(4131)3/عبداللهمسائل(1)

".كذبفهو":المسائلفي)2(

."نقول":وهـوطض)3(

لمأو،يختلفونالناسيعلملا..":لمسائلافي".تبلغه.اختلفوا.الناس..":س(4)

.".اختلفوا.الناسنعلملا:فيقول،إليهينتهولم،ذلكيبلغه

".المروزي":وطض5()

"."سمعهم:وسض)6(

.سفيليستأسلم"")7(

".علمهمما":س)8(

ما..".:نقول":ط)9(
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؛الاجماعيدعيأنلأحدينبغيلا":الحارثأبيروايةفيوقال

اختلفوا"(1(.الناسلعل

لايكون"-:الحسنبنلمحمدمناظرتهأثناء(2(-فيالشافعيوقال

يقبلولا،البلدانفيإجماعهم(3(يعلمحتىجمعوا،أ:يقولأنلأحد

عنلجماعةاخبرإلا(4(،قربتولامنهمدارهنأتمنأقاويلعلى

لجماعة.ا

موجود".غيرضيقهمعوهو:لهقلتجدا.هذا(5(يضيق:ليفقال

وطالب،الاجماعدعوىضعفبينوقداخر(6(،موضعفيوقال

؟جماعإمنفهل"المناظر:لهفقالعنها،عجزبمطالباتيناظرهمن

يسعلاالتيالفرائضكل(8(فيكثيرا،(7(،اللهنحمد،نعم:قلت

228(.2/(لموقعيناإعلامفي-ايضا-الرواياتهذهلمصنفاذكر(1(

37(.36(9/الأممعالمطبوع،العلمجماعفي(2(

تعلم"."هـ:(3(

".ناءت)من:ط."قريب..باب"من:س(4(

".تضيق":وهـوطض(5(

92(.(9/العلمجماع(6(

".بحمدالله"وهـ:ض"،للهلحمد"ا:ط(7(

".جمل":المحققأشاركمانسخهبعضوفي."جملةفي":العلمجماع(8(
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تجدلم"الناسجمعأ":قلتإذاالذيهوالاجماعوذلكجهلها(1(.

الطريقفهذه.جماعبإهذاليسلك(2(:يقولشيئايعرفأحداحولك

فيها".الاجماعادعىمنبهايصدقالتي

عيبكفاك"أوما(3(:مناظرتهفيحكاهطويلكلامبعدوقال

إلا؛جماعالادعوىع!يماللهرسولبعدأحدعنيرولم(4(انهجماعالا

لهقالهذا.زمانكأهلكانأنلىإأحد،فيه(5(يختلفلمفيما

(6(!بعضكمادعاهفقدالمناظر:

لا.:قال؟منهادعىماأفحمدت:قلت

عبتما(7(أكثرفيذممتفيماتدخلأنلىإصرتفكيف:قلت

فلا،جماعالاادعاءتركهو(8(الاجماعأنطريقكمنتستدلألا

(1(س:"حملها".

..".يقولأحداتجدلم":ط(2(

32(.(9/العلمجماع(3(

لم".أن..المناظرةفي":س4((

"لا".:العلمجماعوفيس.فيليستلم"":(5(

"بعضهم".:العلمجماع(6(

مما"."أكثر:العلمجماع..""أكبر.:س(7(

.أعلاههـكالمثبتفيوهفش.وهو"جماعالإعن..الاستدلال"عبت:هـوط(8(
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أهلمنحولكفتجد؛جماعإهذا:قلتإذا،لنفسكالنظر(1(تحسن

جماعا".إهذايكونأناللهمعاذ:لكيقولمن(2(العلم

فليسخلاففيه(4(يعلملا"ما"(3(:رسالته"فيالشافعيوقال

جماعا".إ

.ترىكماالاجماعدعوىفيالعلمأهلأئمةكلامفهذا

!س!اللهرسولأصحابمنقالمن:فنقولالمقصود،لىإفلنرجع

بعدتنفعهأنهاوقتهاخرجحتىعذربغير(5(عمداالصلاةتركمنإن

ذمته؟وتبرأمنه(6(وتقبل،الوقت

وقد!ذلكقالمنهمواحدصاحبعن(7(نظفرلمأنايعلمفالله

حكايته.تقدمماوالتابعينالصحابةعننقلنا

المروزينصربنمحمدفقال.قلناهبماالبصريلحسناصرحوقد

".يحسن":وهـوطس(1(

لي!ست"العلمأهل"من:جملةو.."فوجد.":س..".سواك"فتجد:العلمجماع(2(

.هـوطفي

.(53(2/الموقعينإعلامفيالمصنفذلكذكركما،لجديدةارسالتهفي(3(

وهـ.ضفيليستيعلم""(4(

"لغير".:هـوط(5(

.هـوطفيليستمنه""(6(

"على".:طهـو(7(
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عنالأشعثعنالنضرحدثناإسحاقحدثنا(1(:الصلاةفيكتابهفي

يقضيها".لافإنهمتعمداواحدةصلاةالرجلتركإذا":قالالحسن

معنيين:يحتملهذاالحسنوقول"محمد(2(:قال

عليهيرلمفلذلكمتعمدا؛الصلاةبتركيكفرهكانأنهأحدهما:

.كفرهفيالفرائضمنتركمابقضاءيؤمرلاالكافرلأنالقضاء؛

نأفرضإنما!اللهأنلىإذهبفإنهبتركها،يكفرهلمانه:نيوالثا

لزمتهفقدوقتهايذهبحتىتركهافإذا،معلوموقتفيبالصلاةيأتي

بعدبهأتىفإذا.فيهبإتيانهالمأمور(3(الوقتفيالفرضلتركه؛المعصية

بغيريأتيأنينفعهفلا،فيهبإتيانهيؤمرلموقتفيبهأتىفإنماذلك

نألولاالنظر،فيمستنكرغيرقولوهذا.بهالمأمورعنبهالمأمور

خلافه.علىجمعتأقدالعلماء

وقتها،يذهبحتىللصلاةالناسيفيقالهذالىإذهبومن:قال

عننام"من:قالأنهلمجي!النبيعنالخبريأتلملوأيضا:النائموفي

.(1(780الصلاةقدرتعظيم(1(

.(001-00011(2/الصلاةقدرتعظيم(2(

حذفها.والصوابهنا،""به:زيادةكلهاالنسخفي(3(
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)2(صلاةعنناموانهذكر")1(،أواستيقظاذافليصلهانسيهاأوصلاة

قضاؤهاالنظرفيعليهوجبلما=الوقتذهاببعدفقضاها،الغداة

وبطلقضاؤها،عليهوجببذلكلمجيمالنبيعنالخبرجاءفلماأيضا؛

النظر".حظ

علىجمعتأالأمةأنوظنصريحا،الخلافمحمد)3(نقلفقد

معنيين:يحتملوهذا.خلافه

.الخلافبعدينعقدالاجماعأنيرىآنهأحدهما:

.الاجماعفيقادحاالواحدخلافلايرىأنه:والثاني

)1)

)2)

)3)

ذكرها".إذايصليهاانفكفارتها":بلفظالصحيحينفيأئهتقدم

والطبراني(،(4773شيبةأبيوابن(598(،أبويعلىاللفظبهذاأخرجهوقد

بنعونعنالهمدانيالعباسبنلجبارعبداطريقمن،وغيرهم(،701(22/

بم!به.النبيعنعنهاللهرضيجحيفةأبيعنجحيفةأبي

إتحاففيالبوصيريوقال،"ثقاترجاله"322(:/1(المجمعفيالهيثميقال

توثيقه،فيمختلفالعباسبنعبدالجبارحسن،إسنا؟"237(:(2/الخيرة

الصحيحةفيالألبانيوقال"،الصحيحفيبهممحتبئالإسنادرجالوباقي

وهولجبار،عبداغيرالشيخينرجال،ثقاتكلهمرجالهجيد،إسنا؟"(693(:

."..المحدثينعندالروايةفييضزلاوالتشيع،يتشيعصدوق

.سمنسقطت"صلاةنسيها..أو"

.المروزينصرابن:يعني
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معروف!.نزاعالمسألتينوفي

لولا؛والناسيالنائم1(يقضي(لاأنيقتضيالقياسإن":قولهوأما

ذكرهوقتهووالناسيالنائموقتلأنزعم(2(؛كمافليسالخبر"

أعلم.والله.تقدمكما،ذلكغيرلهوقتلا،وانتباهه

شهريصملممنأنجمعتأوالأمة،نقلتالكافةإن":قولكموأما

عنإيجادا(3(بذلكالنقلفأين"،قضاءهعليهأنوبطراأشرارمضان

لمج!؟اللهرسولأصحاب

من"(5(،مسنده"فيحمدأوالامام"(4(،السنن"أهلعنهروىوقد

عنهيقضهلمعذبىغيرمنرمضانمنيوماافطرمن":هريرةأبيحديث

المعروفة.الروايةفهذه".صامهوانالدهرصيام

عنهأجزأأوبعضهرمضانأفطرمن:أصحابهأوعن،عنهالروايةفأين

مثله؟يصومأن

خرجوإنأبدا،يؤدىثابتدينوالصيامالصلاةإن":قولكموأما

(1(هـ:"يقتضي".

".(2(ط:"زعمتم

جاء".إذا":وهـوطض(3(

.(6721(ماجهوابن(723(،والترمذي(6923(،أبوداود(4(

.(137(ص/ضعفهوبيان،لحديثاتخريجتقذموقد386(.(2/(5(
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".".يقضىأنأحقاللهدين"!ص:اللهرسوللقوللهما؛المؤجلالوقت

مقدمتين:علىمبنيالدليلهذا(1(:فيمال

تركهما(3(منذمةفيثابتدينوالصيامالصلاةأنإحداهما(2(:

(4(.أداؤهفيجبللأداء،قابلالدينهذاأن:الثانيةوالمقدمةعمدا.

العلمأهلمنأحداأنولانعلمفيها،نزاعفلاالأولىالمقدمةفأما

بذلك،نقولأناعليناتوهمتمولعلكمبالتاخير.ذمتهمنبسقوطهاقال

ولاذلك،نقللمونحنالتشغيب(5(.وفيعلينا،الشناعةفيفأخذتم

.الاسلامأهلمنأحد

دليلا؛عليهاتقيموالموأنتم.النزاعوقعففيهاالثانيةالمقدمةوأما

مقدماتمنمقدمةجعلتموه،بعينهالنزاعمحلدعوىهولهافادعاؤكم

بنفسه!لحكما(6(وأثبتم،الدليل

هذااستدراكلىإطريقللمكلفيبقلم:يقولونفمنازعوكم

."فنقول":هـوط(1(

."هماحدأ":س(2(

."تركها":هـوط(3(

."15اد":ض."5ءااذ":طهـو(4(

."لتشعبا":س(5(

."بيتمأو":س(6(
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صفتهوعلى،وقتهفيإلالحقاهذاأداءيقبللالىتعااللهوإن،الفائت

سمعتم.قدماالأدلةمنذلكعلىأقامواوقدعليها،(1(شرعهالتي

لهالمحدودوقتهغيرفيللأداءقابللحقاهذاأنعلىالدليلفما

؟(3(.وقتهخروجبعدعبادة(2(يكونوأنهشرعا؟

اللهدين":وقولهبالقضاء"(4(،أحقفالله،اللهاقضوا":ع!ي!قولهوأما

ونحن.المفرطلاالمعذورحقفيقالهإنمافهذا"(5(يقضىأنأحق

القضاء.يقبلالدينهذامثلإن:نقول

الذي،المطلقالنذر(6(في!يماللهرسولقالهإنماهذافإنوأيضا:

ابنحديثمن"(7(،الصحيحين"ففي.الطرفينمحدودوقتلهليس

نذر،صوموعليهاماتتأميإن،اللهرسوليا:قالتامرأةأن:عباس

أكان،فقضيييهدينأمكعلىكانلوأرأيت":قالعنها؟أفأصوم

".اللهشرعه":س(1(

".يكونقد":س(2(

".وقتهفيكان"كما:سفيزيادةهنا(3(

وأما،بعدهالاتيوهو(،151(ص/الصحيحينفياخربلفطتخريجهتقذمقد(4(

.(11(48ومسلم(9966(،البخاريأيضاأخرجهفقداللفظبهذا

.(941(ص/يجهتخرتقدم(5(

تحريف.."لبدلا"هـ:(6(

.(411(8ومسلم،(91(53البخاري(7(
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".أمكعنفصومي":قال.نعم:قالت."عنها؟ذلك(1(يؤدي

تصومأن(2(اللهنجاهاإنفنذرتالبحر،ركبتامرأةأن:روابةوفي

لىإلهاقرابةفجاءت،ماتتحتىتصمفلم!به،اللهفأنجاهاشهرا،

أهلرواه.عنها"صومي":فقال،ذلكفذكرت!م،اللهرسول

"(3(.السنن"

لاالذي،الحجفيالدينهذابقضاءالأمرعنه(4(جاءوكذلك

حديثمن"(6(السننو"المسند"(5(،"ففيالعمر.بنفادإلاوقتهيفوت

نإ:فقال!يماللهرسوللىإخثعممنرجلجاء:قالالزبيربنعبدالله

0"تؤدي":هـ(1(

نجاها".اللهإن":وسض(2(

عنجبيربنسعيدعنطرقيمنوغيرهما(3816(،والنسائي331(،0(أبوداود(3(

به.عنهاللهرضيعباسابن

إسناد":طرقهأحدعنفقال(،1(469الصحيحةفيالألبانيصخحهوقد

".الشيخينشرطعلى،صحيح

"منه".:ط(4(

5(.(4/أحمدمسند(5(

وغيرهم،35(،1(9/المختارةفيالضياءأيضاوأخرجه(3635(.النسائيسنن(6(

البيهقيقال،مجهولويوسف.بهالزبيرابنعنالزبيربنيوسفطريقمنكلهم

".حديثهبهيثبتبسببيعرف"لا87(:(6/الكبرىفي
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لحجوا(1(،الرحلركوبيستطيعلاكبيرشيخوهوالاسلامأدركهأبي

:قال.نعم:قال5(2(؟".ولدأكبرأنت":قال؟عنهأفأحج،عليهمكتوب

؟"عنه(3(يجزئذلكأكانعنه،فقضيتهدينأبيكعلىكانلوأرأيت"

".عنه4(فحج(":قال.نعم:قال

فقالت:ع!يم،النبيلىإجاءتجهينةمنامرأةأن:عباسابنوعن

نعم،":قالعنها؟أفأحج،ماتتحتىتحجفلمتحجأننذرتأميإن

فالله،اللهاقضوا؟قاضيطأكنتدينأمكعلىكانلوأرأيت،عنهاجحي

(5(.صحتهعلىمتفقبالوفاء".أجب

ماتأبيإن:فقال،رجلع!يمالنبيأتى:قالأيضاعباسابنوعن

عليهديناتركأباكأنلوأرأيت":قال؟عنهأفأحج،الاسلامحجةوعليه

".أبيكعنفاحجج(6(":قال.نعم:قال؟".عنهيجزئأكان،فقضيته

رحل"...":طهـوط،فيليست"كبير"(1)

.هـوضفيليست"ولده")2(

".يجزيمما"س:)3(

"فاحجج".س:)4(

غيرعليهنضكما،وحده()1852البخاريأخرجه"جهينةمن":ولفظةكذا،)5(

واحد.

الدارقطنيسننفيوكذا،سمنوالمثبت."فأحج"هـ:"،فحج":وطض)6(

لمطبوعة،ا
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(1(.الدارقطنيرواه

نأأحقاللهدينللأداء:القابلالدينهذامثلفينقولونحن

موقتة،عبادةبقضاءليسالأحاديثهذهفيالمذكورفالقضاء؛يقضى

الطرفين.محدودة

الدينفهذاوعدوانا،بطرابتفويتهاسبحانهالله23(جاهروقد

لوولهذاعليها؛شرعهالتيصفتهعلىإلايقبلهولابه،يعتدلامستحقه

تنفعه.لمالصفةتلكغيرعلىقضاه

فصل

معذوران--وهماللصلاةوالناسيالنائمكانوإذا":قولكموأما

منفجوابه"=أولىلتركهاالمتعمدكانوقتهاخروجبعديقضيانها

:وجوه

لا:يقالأنوهو،أومثله،منهأصح(3(هوبماالمعارضة:أحدها

ورسوله،للهالمطيعالمعذور،منالوقتبعدالقضاءصحةمنيلزم

وقبولهصحتهمنه=وقبولهبه،أمرمافعلفيتفريمامنهيكنلمالذي

فقياسوعدوانا.عمدالحقهتارك،لأمرهمضيع،اللهلحدودمتعدمن

26(.0(2/رقطنيالداًسنن(1(

."اللهبمعصية":ط(2(

".أوضح":س(3(
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منبهاالذمة(1(وبراءة،منهوقبولها،العبادةصحةفيهذاعلىهذا

.القياسأفسد

غيرفيالصلاةيصللمأونسيانبنوبمالمعذورأن:الثانيالوجه

حينهذاحقفيالوقتفإنله؛اللهوقتهالذيوقتهانفسفيبلوقتها،

رواه.ذكرها"اذافوقتهاصلاةنسيمن"ع!:قالكماويذكر،يستيقظ

.تقدموقد.2((والدارقطني،البيهقي

عذر.ووقتاختيار،وقت:وقتانفالوقت

لمفهذا؛واستيقاظهذكرهوقتهوأوسهوبنومالمعذورفوقت

وقتهاغيرفيصلاهامنعليهيقاسفكيفوقتها،فيإلاالصلاةيصل

وعدوائا!عمدا

العامدبينومواردهامصادرهافيفرقتقدالشريعةأن:الثالث

أحدلحاقفإ؛بهخفاءلامماوهما،وغيرهالمعذوروبين،والناسد

جائز.غيربالاخرالنوعين

حتىالمعذوربهاونأمر،المفرطالعامدعننسقطهالمأنا:الرابع

."ةأبر":ط(1(

وبيانيجهتخروتقذم(.1/234(الدارقطنيسنن2(،91(2/البيهقيسنن2((

.(171(ص/ضعفه
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وجهعلىالمتعدي(1(المفرطبهاألزمنابلعلينا؛حجةذكرتممايكون

غيرللمعذورقضاءهاوجوزنا،عليهتغلينهااستدراكها؛لىإلهسبيللا

.المفرط

فصل

نأقبلالعصرمنركعةأدركمن":!مم(2(بقولهاستدلالكموأما

أراهوما،حديثٍمنأصحهفماالعصر")3(أدركفقدالشمستغرب

منيدركلمولوللعصر،مدركهوتقولونفإنكم؛قولكممقتضىعلى

فلو،لذمتهمبرئةمنه،صحيحةلفعلها،مدركانه:بمعنى.ألبتةشيئاوقتها

بركعة.إدراكها)4(يعلقلممنهوتقبلوقتهاخروجبعدتصحكانت

صحتالعصرمنركعةأدركمنأنيردلمع!يمالنبيأنومعلوم

جميعهايوقعأنأمرفإنهاتفاقا؛ذلكبتعمداثمهوبلإثم،بلاصلاته

وقتها.في

كانتفلو،اثممدركهوبل،الاثميرفعلاالإدراكهذاأنفعلم

أولا،الوقتمنركعةيدركأنبينفرقيكنلمالغروببعدتصح

.سمنسقطت"المفرطبها.بها.ونأمر"(1(

".لقوله":ط(2(

الصحيحين.فيوأته(،912(ص/تخريجهتقذم(3(

".يتعلق":ط((4
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شيئا!منهيدرك

إثما.أعظمكانالغروببعدلىإأخرهاإذا:قلتمفإن

كثرةفيوعدمهاالركعة((1إدراكبينيفرقلمع!ي!النبي:لكمقيل

المفوتأنريبولا.وعدمهالادراكفيبينهمافرقوإنما،وخفتهالاثم

لاكثرهاوالمفوتلاكثرها،المفوتمن(2(أعظمالوقتفيلمجموعها

منها.لركبةالمفوتمنأعظمفيه

أهو(3(،بركعةلحاصلاالادراكهذاما:ونقول،نسألكمفنحن

فرقفلا؟الصحةيقتصدأوإدراكأحد.يقولهلافهذا؟الاثميرفعإدراك

منها.ركعةإلاأويفوتها،بالكليةيفوتهاأنبينفيه

فصل

ولانويمغيرمن،الخندقيوملهاع!يوالنبيبتأخيراحتجاجكموأما

هذابمثلنحنأتينالو!العجبيالله:فيمالبعد(4(،قضاهاثمنسيالق،

علينا!بالتشنيعقيامتناوأقمتم،قيامتكملقامت

."أدركمن":س(1(

.إثما"أعظم":س2((

"أهذا".:ط(3(

.هـوطفيليست"بعد"(4(
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متعداثم،لله(2(،عاصصاحبهتفويمتىعلى(1(تحتجونفكيف

لله،الخلقأطوعمنصدربتفويت=لعقابههستوجب،لحدوده

متبعالتاخير،ذلكفيللهمطيعوهو،لأمرهوأتبعهم،لهوأرضاهم

فيه!مرضاته

يكونأنإماعليهوسلامه(3(اللهصلواتمنهالتاخيروذلك

عمدا.أخرهاأويكون،منه(4(لنسيان

فنحننسياناكانإنفإنه؛بوجهفيهلكمحجةفلاالتقديرينوعلى

كانوإنذكرها.متىيصليهاالناسيوأن،بموجبهنقولالأمةوسائر

المسافركتأخير(5(،فيهأذنوقتلىإوقتمنلهاتأخيرفهوعامدا

العشاء.وقتلىإوالمغربالعصر،وقتلىإالظهروالمعذور

العدو،بقتالمشغولموهوالصلاةأدركتهفيمنالناساختلفوقد

:أقوالثلاثةعلى

.الصلاةيؤخرولا،حالهحسبعلىالقتالحاليصليأنهأحدها:

."يحتجون":هـوس(1(

."الله"عاصهـ:(2(

"عليه"..زيادةط(3(

"نسيان".:ط"نسيانا"،هـ:(4(

يح"."كما:س"يؤخر"،ض:(5(

186



(2(،مالكمذهبوهذا.منسوخلخندقا(1يوم(وتأخير:قالوا

(5(.مذهبهمنعنهالمشهورفيأحمدوالامام(3((4(،والشافعي

مذهبوهذا.الخندقيوم!شي!النبيأخر(6(كماتؤخرأنها:نيالثا

(7(.حنيفةأبي

،الخوفصلاةتشرعأنقبلكانبانههذا:عنيجيبونوالأولون

(8(.واحدةغزاةفيذلكبعديؤخرهالمالخوفصلاةشرعتفلما

تلكعلىشرعتإنماالخوفصلاةبأنذلكعنتجيبلحنفيةوا

كماالخوفصلاةيصلواأنيمكنهم(9(فإنه؛القتاليلتحملمماالوجوه

.يحرسونوصفا،يصلون1(صفا(0،صفينيقوموابأن؛سبحانهاللهأمر

.وسضفيليستيوم""1((

34(1/10(البغداديلعبدالوهابوالاشراف(،2144/(فيللقراالدخيرة:ينظر2((

هـأدههامشفيوأشار."..مالكوالامامالشافعيالاماممذهبهووهذا":ط(3(

دا"."بدل"وهو":نسخةفي

.(2047/(للماورديلحاويوا(،2654/(للشافعيينظر:الأم(4(

.(641(5/للمرداويوالانصاف31(،6(3/قدامةلابنينظر:المغني(5(

."أخرها":س(6(

.(2451/(نيللكاساالصنائعوبدائع98(،/1(نيللمرغينالهدايةاينظر:(7(

892(.(3/قدامةلابنينظر:المغني(8(

".فإنهم":هـوط(9(

.سمنسقطت"صفا"(01(
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ذلك(1(.يمكنفلاالالتحامحالوأما

حالشرعتالخوفوصلاة،بالقتالالاشتغالحالوقعفالتاخير

موضع.لهوهذا،موضعلهفهذا،بالقتالالاشتغالقبلالمواجهة

.ترىكما(2(القوةفيوهذا

حاله،حسبعلىوالصلاةتقديمهابينيخير:ثالثةطائفةوقالت

منجماعةمذهبوهذافعلها.منيتمكنحتىتأخيرهاوبين

أحمد(4(.الامامعنالروايتينإحدىوهو(3(،الشاميين

كماقريطة،بنيقصةفيوهذا(5(هذافعلواالصحابةلأن

لى.تعااللهشاءإنهذا،بعد(6(سنذكره

الذي،المتعدي،المفرط،للعاصيحجةفلاالثلاثةالأقوالوعلى

وبالله.الوجوهمنبوجهذلكفيالتفويتوإثماللهبعقوبةباءقد

التوفيق.

.(1-54155(2/للكاسانيالصنائعبدائعينظر:(1(

."القول":ط2((

82(.81،(7/عبدالبرلابنالاستذكارفيكما،الأوزاعيقولهو(3(

.(641(5/عمربيألابنالكبيروالشرحللمرداويالإنصاف(4(

هـ.فيليست"وهذا!(5(

"سنذكر".:وسط(6(
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فصلى

لىإالعصرالصحابةبتأخيراستدلالكمعنلجواباخرجوبهذا

أحد(2(يصلينلا"!ي!:النبيقالحينعمدا؛(1(الشمسغروببعد

فقالوا:،الطريقفيالصلاةطائفةفأدركت"(3(.قريظةبنيفيالاالعصر

تصليهاأنأخرىطائفةوأ2بت.الطريقفيفصلوهاتأخيرها،منايردلم

العشاء(4(.بعدفصلوها،قريظةبنيفيإلا

أخروهاالذينفإن.الطائفتينمن(5(واحدة!ي!اللهرسولعنففما

وقتهاوأنالتاخير،ذلكوجوبمعتقدين!،اللهلرسولمطيعينكانوا

قريظة.بنيفيأدركهمحيثبهأمرواالذي

الممتثلله،المطيععلىاللهلحدودالمتعديالعاصييقاسفكيف

التوفيق.وبالله.وأفسدهلمالعافيقياسأبطلمنفهذا.لأمره

."لغروبا":س(1(

."حدكمأ":ض(2(

.(531(ص/يجهتخرتقدم(3(

عندالعصرصلاةأدركتهمعنهماللهرضيالصحابةأن:السنةكتبفيلحديثاروايات(4(

إسحاقابنعندولكن.أوالعشاءلمغربابعدصفوهاالاخرينأنفيهاوليس،الغروب

نأبعدصلوهاأنهم:عقبةبنموسىوعندالعشاء،وقتفيصلوهاأنهم:السيرةفي

.(014(7/حجرلابنوالفتح33(،(3/هشاملابنالنبوبةالسيرةينظر:.الشمسغابت

أحدا"...":س..".مج!ي!النبي":ض(5(
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علىقريظةبنيلىإأخروهاالذينالعلماءمنطائفةفضلتوقد

علىع!يماللهرسولأمرامتثلوالأنهمقالوا:.الطريقفيصلوهاالذين

الطريق.فيفصلوهاتأولوا؛والاخرون،لحقيقةا

صر

الذينالأمراءمع((1نافلةيصليأن!يمالنبيبأمراستدلالكموأما

حجةفلا-الوقتغيرفيويصلونهاوقتها،عنالصلاةيضيعونكانوا

صلاةولا،الليللىإالنهارصلاةيؤخرونيكونوالملأنهمفيه(2(؛

وربماالعصر،وقتلىإالظهرصلاةيؤخرونكانوابلالنهار؛لىإالليل

الاصفرار.وقتلىإالعصريؤخرونكانوا

الأخرىوقتلىإلجمعاصلاتيإحدىأخرمتىإنه:نقولونحن

لىإالعصرأخرإذاوكذلكمعذور.غيركانوإنالثانيةوقتفيصلاها

بالنص.يصليهافمانه،ركعةقدرمنهايبقىأنلىإبلالاصفرار(3(؛

لاأنأرادمطر؛ولاخوفغيرمن،بالمدينة!النبيجمعوقد

.الصلاةصحةيمنعلاالتأخيرفهذا(4(.أمتهيحرج

"نافلة".:سفيوليس.تصلى"":هـوط((1

يه".حجة":ض(2(

.سمنسقطتالاصفرار"لىإ..إنه:نقولونحن":جملة(3(

بلفظ:عنهاللهرضيعباسابنحديثمن،وغيره7(0(5مسلمأخرجهمالىإيشير(4(

لحديث.ا."0بالمدينةوالعشاء،والمغربوالعصر،الظهربينع!م!ماللهرسولجمع"
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وقتلىإالظهرأخرمنصلاة!اللهرسولأجازقد:قولكموأما

الظهر.وقتخروجمع،تفربطهمعالعصر،

جمحوقد.لجملةافيالصلاتينبينمشتركالوقتأن:فجوابه

فيه.(2(ينازعلاوهذامرضل(1(،ولاخوفغيرمنبالمدينةاللهرسول

منالضحىوقتفيالصبحصلاة!صاللهرسولأجازهلولكن

(3(؟نسيانولانومغير

قال!ماللهرسولأن:قتادةبيأحديثمنرويوقد:قولكموأما

فليصلهاالغدكانواذا"قال(4(:الصبحصلاةعننامفيمن

وبعدالذكرعند،للصلاةالمفرطأداءفيأوضحهذاإنلميقاتها"(5(-

الاسناد.صحيححديثوهوالذكر،

الدلالةوجوهمنبوجهيدلماالحديثهذافيأين!العجبفيالله

بتفويتاللهلحدودالمتعديالعاصيأنعلىأوإيمائها-أوظاهرها،-نصها

ابنحديثمنمسنداعليهأقفولم،النسخجميعفيكذامرضبى"ولا":قوله1((

قلم0سبقفلعفه.غيرهولا-المتفدم-عنهاللهوضيعباس

..".تناؤعلا":ض(2(

أونسيان"...":س."!.الصبحوقتفيالصبح"هـ:(3(

.طفيليستقال""(4(

الغدكانفإذا":ولفظه681(،(مسلمعندقتادةبيأحديثمنجزءأئهتقدم5((

وقتها".عندفليصلها
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نأأهلوهيمنها،ذمتهوتبرأ،الوقتبعدمنهتصحوقتها=عنالصلاة

منه؟تقبل

أمرهلميقاتها"فليصلهاالغدكانفإذا":قولهمنفهمتموكانكم

لحديثواع!،اللهرسوليردهلمقطعا،باطلوهذاالغد!لىإبتأخيرها

ذكرها.أواستيقظإذايصليها(1(أنأمرهفإنه؛إبطالهفيصريح

الغدمنكانفإذا":قولهوهي،الزيادةهذهلحديثاتمامفيرويثم

ومعناها.الزيادةهذهصحةفيالناساختلفوقدلميقاتها".فليصلها

الذي،رباحبنعبداللهمنوهمالزيادةهذه:الحفاظبعضفقال

.الرواةأحدأومن،قتادةبيأعنلحديثاروى

إذا"فليصل:قولهفييتابعلا:قالأنه(3(البخاريعنحكي(2(وقد

الغد".منولوقتها(4(ذكرها

:قالحصينبنعمرانعن"(5(مسنده"فيأحمدالامامروىوقد

(1(ط:"يصلها".

."روي":طهـو(2(

2(.16(2/الكبرىفيالبيهفيأيضاعنهوأسنده84(،(5/الكبيرالتاريخ(3(

فيللفظهموافق-بالواو-اثبتهوماواو.دون"لوقتها":هـوط..".فليصلي":ض(4(

البيهقي.عنهأسندهولما،التاريخ

.(571(ص/ضعفهوبيان،لحديثاتخريجوتقدم(4/144()5(
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نستيقظفلمعرسنا،الليلاخرمن(1(كانفلماجمي!،اللهرسولمعسرت

طهوره.لىإدهشا(3(يقومالرجلفجعل،الشمسأيقظتنا(2(حتى

الشمسارتفعتإذاحتىفسرنا،ارتحلثميسكنوا،أنع!ي!النبيفأمرهم

فصلينا.،أقامثمالفجر،قبلالركعتينصلىثم،فأذنبلالاأمرثمتوضا،

أينهاكم(4(":قالالغد؟منوقتهافينعيدهاألاع!ي!،اللهيارسولفقالوا:

."!منكمويقبلهالربا،عنلىوتعاتباركرممم

وفي"(5(:المقدسيعبدالواحدبنمحمدأبوعبداللهلحافظاقال

حاضرا،كانالحصينبنعمرانلأن؛البخاريقالماعلىدليلهذا

".قتادةأبيعنرباجبنعبداللهقالمايذكرولم

ع!ي!اللهرسوليأمرولم،الحديثينبين(6(تعارضلاأنهوعندي

لمالوقتوأنوقتها،فيالثانيةفعلبهأمرالذيوإنماالغد،منبإعادتها

أعلم.والله.عليهكانمالىإعادبل،والنسيانبالنوميسقط

في".":وسض1((

تحريف!."لعصناا":ط(2(

عقلهذهب:تعببابمندهشا،دهش"2(:1/20(المصباحفيالفيوميقال(3(

.خوفا"أوحياء

."أنهاكم":س(4(

283(./1("والأحكامالسنن":كتابهفي(5(

."يعارض":س(6(
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ثقيفوفدقدم:قالالثقفيعلقمةبنالرحمنعبدروى"وقد:قوله

معإلاالظهريومئذيصلفلم،يسألونهفجعلوا!م،اللهرسولعلى

.آخرهلى!"..العصر

للهطاعةكانالتاخيرهذاوأنمرارا،وأمثالههذاجوابتقدمفقد

أمورمنمهملشغل(1(الصلاتينبينجمعأنهوغايته.وقربةلىتعا

به؟اللهلحدودالمتعديتأخيرلحاقإيصحفكيف،المسلمين

هذا!بمثلتنصرمسألةضعفتولقد

عندمذكوراعمداوقتهايخرجحتىالصلاةتركوليس":قوله

الكبائر".فيلجمهورا

منإلاذلكوهلنزاعا؟المسألةهذاتقبلوهل!العجبيالله:فيمال

للعمل!محبطاالعصرصلاةتفويت!اللهرسولجعلوقدالكبائر،أعظم

!الصلاةتفويتسوىالعملإحباطعلىتقوىكبيرةفأي

منالصلاتينبينلجمعا":عنهاللهرضيالخطاببن!رقالوقد

بل،ذلكفيواحدصحابييخالفهولمالكبائر"(3(.من(2(عذرغير

ذلك.توافقكلهاالصحابةعنالثابتةالآثار

".)1(س:"صلاتين

من"."كبيرةهـ:)2(

.(821/ص)يجهتخرمتقلى3()
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إحداهماوقتفيصلاهماقدالصلاتينبينلجامعواهذا

عمداالضحىوقتفيالصبحصلىفيمن(2(نقولفماذاللعذر(1(.

اللهأنالصديقصرحوقدعذر؟غيرمنالليلنصفوالعصروعدوانا،

واحد.صحابيالصديقيخالفولم(3(.الصلاةهذهيقبللا

وأضاعها.صلاتهعنسهالمنوالغيبالويلسبحانهاللهتوعدوقد

عنتأخيرهاذلكإن-:الايةبتفسيرالأمةأعلم-وهمالصحابةقالوقد

(4(.حكايتهتقدمكما.وقتها

وتجعل،العملتحبطكبيرةمنأكبركبيرةأي!العجبللهويا

لىإالنهارصلاةتأخيريكنلموإذا.ومالهأهلهؤيرقدمنبمنزلةالرجل

يكنلمالكبائر=منعذرغيرمنالنهارلىإالليلصلاةوتأخير،الليل

الكبائر(5(.منشوالبدلهويصومعذرغيرمنرمضانشهرفطر

اللهيلقىولأن،باللهالشركبعدكبيرةكلمنأكبرذلكبل:نقولونحن

لىإالنهارصلاةيؤخرأنمنلهخيربهالشركخلاماذنببكلالعبد

عذر.بلاعمداعدواناالنهار،لىإالليلوصلاة،الليل

للمعذور".":وسض(1(

".تقول"وهـ:ض2((

.(041-913(ص/يجهوتخرسياقهتقلىم(3(

.(52(ص/(4(

.سمنسقطتالكبائر".فطر.يكنلم":وجملة..".شوالمن"هـ:(5(
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المسورعنيساربنسليمانعنأبيهعنعروةبنهشامروىوقد

ابنفقالطعن،حينعمرعلىعباسابنمعدخلانه(1(مخرمةابن

فيحظلاإنه؛أصلي"أجل(2(،:فقال!الصلاة،المؤمنينأ!ريا:عباس

"(3(.الصلاةأضاعلمنالاسلام

نأ"صنست:قالسيرينبنمحمدعنأيوبعنعليةبنإسماعيلوقال

وتقيمشيئا،بهولاتشرك،اللهتعبد؛الاسلامالناسيعلمانكاناوعمربكرأبا

"(5(.الهلكةتفربطهافيفإنبمواقيتها،اللهافترضالتي(4(الصلاة

صح:يقولإسحاق"وسمعت(6(:المروزينصربنمحمدوقال

العلم،أهلرأيكانوكذلككافر.الصلاةتاركأنع!يماللهرسولعن

عذريخرمنعمداالصلاةتاركأنهذا:يومنالىإ!(7(النبيلدنمن

تحريف!.المستور"عنسلمانعنهشاموروى":س(1(

.سفيليستأجل""(2(

.7(41،9/(صيجهتخرتقدم3((

كلها.فيبالياء"يقيم0.يشرك.."يعبد:ض(4(

قدرتعظيمفينصروابن2(،0(683وعبدالرزاق3132(،(شيبةأبيابنأخرجه((5

ظاهروهو.نحوهسيرينابنعنأيوبطريقمن،وغيرهم(،329(الصلاة

.""موس!ت:لقوله،لانقطاعا

39(.0(929-الصلاةقدرتعظيم(6(

!".اللهرسول":س(7(
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كافر.وقتهايذهبحتى

لىإوالمغرب،الشمسغروبلىإالظهريؤخرأنالوقتوذهاب

النبيلأنوصفنا(2(بماالصلاةأوقاتاخر(1(جعلوإنماالفجر.طلوع

فصلىالسفر،وفي(3(،والمزدلفةبعرفةالصلاتينبينجمع!كله

.الأخرىوقتفيإحداهما

حال،في(4(للأخرىوقتامنهماالأولى!لمج!النبيجعلفلما

حالفيواحداوقئاهماوقتاصارحالفي(5(للأولىوقتاوالأخرى

الظهرتصليأنالشمسغروبقبلطهرتإذالحائضاأمرتكماالعذر،

(7(."والعشاءلمغرباتصليأنالليلاخر(6(طهرتوإذاوالعصر،

هـ.فيليستاخر""(1(

ذكرنا".":هـوط(2(

واو.دونالسفر"في":ط(3(

.ضمنسقطت"للأخرىوقتا..جعلفلما":جملة4((

".لىالأو"وقت:ض(5(

.هـوطفيليست"طهرت"وإذا(6(

وابنعوفبنكعبدالرحمن،والتابعينالصحابةمنجماعةبذلكلحائضاأمر(7(

-584/(شيبةبيأابنمصنف:ذلكفيينظر،وغيرهموطاووسوعطاء،عباس

2(.243/(المنذرلابنوالأوسط86(،
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قرنيبينالشمستصيرحتىالعصر(1يؤخر(الذيصلاةكانوإذا

هوبي(4(-بأيقولفما(3(،لمج!اللهرسولبنصالمنافقصلاة(2(شيطان

لى:تعاقالوقدالعشاء؟بعديصليهافيمنوسلامهعليهاللهصلوات-وأمي

31[.]النساء/!صسئاتكهمنكفزعنكخعنهننهؤنماتختنبوا!بالرإن!يو

فيالصبحصلاةعلىواستمر،المنهياتكبائرالرجلاجتنبفإذا

اثمغير،لهمغفوراقولكمعلىكانالعشاءبعدوالعصر،الضحىوقت

أحد.(5(يقولهلاماوهذااألبتة

ما:يقولفإنه؛أصلهنقضكيفالطاهريهذامنوالعجب":قوله

(6(".بالاجماعإلايسقطلافإنهجماعبإوجب

لقولكم.مصححاتناقضهيكونفلا(7(؟تناقضمنازعكمأنهذاغاية:فيمال

.سمنسقطتيؤخر"الذي.والعصر.الظهر":جملة(1(

".الشيطان":ط2((

:قالعنهاللهرضيأنسحديثمن،وغيره(622(مسلمأخرجهمالىإيشير(3(

حتى،الشمسيرقبيجلس،المنافقصلاةتلك":يقول!شم!ماللهرسولسمعت

قليلأ".إلافيهااللهيذكرلااربغا،فنقرها،قامالشيطانقرنيبينكانتإذا

".تقول":وسض(4(

".يقولهما..":هـوط."..إثمغيرمن":س(5(

".جماعلإإلا..":وسض."فإنه":فيهوليس.".تسقط":س(6(

".يناقض..":ط.سفيليستهذا"غاية"(7(
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فيكانتالصلاةوأن،بالاستصحابالاستدلالبذلكأردتموإن

ومن:لكمقيلمفقود)1(=وهو،جماعبإإلاتسقطفلا،جماعبإذمته

فمن!منهابرئتقدذمتهوأنبالتاخير،ذمتهمنبسقوطهاقالالذيذا)2(

عليه.دليللىإ)3(يحتاجأنمنبطلاناأظهرفقولهبهذاقال

لاوجهعلىذمتهفياستقرتقدإنها:منازعوكميقولوالذي

وهذا.بعينهالوقتذلكبعودإلاواستدراكها،أدائهالىإلهسبيل

!محال

)4(:فنقول؛منهأوأقوىمثلهجماعب!جماعالاهذايعارضثم

يرتفعفلا.الوقتبإضاعةمفرطمتعد،عاص،أنهعلىالمسلمونجمعأ

منه.أقوىأو،مثلهجماعب!إلاجماعالاهذا

بالفعلوالعدوانالاثمعنهيرتفعأنهعلىيجمعواولم:)5(فنقول

أحد.يقلهلمهذالعلبل؛الوقتبعد

الجانبين.منبالحجاجيتعلقمافهذا

..".س:"0.مقصود".(1(ض:"يسقط

.وسضفيليست"ذا"(2(

"نحتاح".:ط(3(

".فيقول..":س..".تعارضثم":وطض(4(

.هـوطفيليست"فنقول،منهأقوى"أووكذا:هـ.فيليست"جماعلإإلا"(5(
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بالكتابأسعدهومنبانوقد.ذلكوراءفيماغربصلناوليس

.المستعانوالله.المسألةهذهفيالسلفوأقوالوالسنة

فصرا

رمضاننهار)2(فيمتعمداالمفطر(1(ع!ي!النبيأمرفقد:قيلفإن

موضعين:فيبالقضاء

ء.المستقي:والثاني.المجامعأحدهما:

النبيلىإرجلجاء:قالهريرةأبيحديثمن"(3(،السنن"ففي

فأتى:فيهوقال،لحديثافذكر..رمضانفيأهلهجامعقدع!،

-.(4("صص
وأهلأنتكله":قالوفيهصاعا.عشرخمسهقدرتمر،!يهبعرو

".وجلعزاللهواستغفريوما،وصم،بيتك

".مكانهيوماوصم)6("(5(:ماجهابنوعند

.""المفرط:س(1(

شهرلما."في:س(2(

بيأعنالزهريعنسعدبنهشامطريقمن،السياقبهذا(3923(أبوداود(3(

قريبا.عليهالكلاموسيأتي.بهعنهاللهرضيهريرةبيأعنسلمة

المصباحينظر:.الخوصمنالمنسوجالضخمالمكتل:هووالراء،العينبفتح((4

2(.91(3/الأثيرلابنوالنهاية(،504(2/المنير

عنسعيدبنيحيىعنالأيليعمربنعبدالجبارطريقمن(.1671(حديث(5(

أيضا.عليهالكلاموسيأتي.بهعنهاللهرضيهريرةبيأعنالمسيببنسعيد

"يصوم".وهـ:وسض(6(
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قال:قالهريرةبيأحديثمن1(،المسند")و""،السنن"وفي

ومنقضا!،عليهفليسصائموهوالقيءذرعهمن"ع!ب!م:اللهرسول

".فليقضاستقاء

!يثبتانلا،معلولانالحديثان:قيل

ولم)2(،الصحيحأصحابرواهافقدرمضانفيالمجامعقصةأما

فإنها؛لحجةابه)3(تقوملاذكرهاوالذي.الزيادةهذهمنهمأحديذكر

الأئمة.ضعفهوقد،الأيليعمربنلجبارعبدا)4(روايةمن

)1)

)2)

)3)

)4)

الكبرىفيوالنسائي(،1(676ماجهوابن72(،0(والترمذي238(،0(داودأبو

خزيمةوابن35(،1(8حبانابنوأخرجه.(2894/(لمسندوا3(،013(

القردوسيحسانبنهشامعنطرقيمن،وغيرهم(،11(57لحاكموا(،1691(

خزيمة،ابنصححهوقدمرفوغا.بهعنهاللهرضيهريرةأبيعنسيرينابنعن

039(.(الارواءفيوالألباني،لحاكموا،حبانوابن

فيوهمهشاماانورأوا،هريرةأبيعلىبالوقفلحفاظامنجمعأعفهوقد

وغيرهم.،والنسائيوالترمذيوالبخاريحمدكأ؛الوقففيهالصوابوأن،رفعه

وتغليق(،918(2/حجرلابنالتلخيصوينظر:.المصنفكلاممنبيانهوسيأتي

.(176(3/التعليق

وغيرهما.(،1111(ومسلم(،1(359البخاري

"."يقومض

".رواتهمن"فإنه:س

102



:مرةوقال")1(،حديثهيكتبولابشيء،ليس":معينبنيحىقال

وقال)5(.والنسائي4(،)والسعديأبوزرعة)3(،قالوكذلك2(.)"ضعيف"

ماعامة"عدي)7(:ابنوقالمناكير".عنده،بالقويليس")6(:البخاري

".رواياتهعلىبين(8(والضعف،فيهيخالفيرويه

يذكروافلم-وغيره-كماللئىعنهشهابابنأصحابأئمةورواه

".مكانهيوماصم":قوله

شهابابنعنالليثعنسعدبنإبراهيمعنالعثمانيمروانأبوورواه

يومااقض":القصةهذهفيلهقالع!ي!النبيأنهريرةأبيعنحميد)9(عن

الليث.عنسعدبنإبراهيمعنالدراورديعنرويوكذا".مكانه

الكاملفيعديابنوأسنده(،بشيءليس"(:018(3/الدوريروايةفي(1(

المصنف.بسياق32(4(5/

عنهحاتمأبيلابنوالتعديللجرحاوفي(،165(3/عنهالدوريرواية(2(

32(.4(5/عديلابنالكاملوينطر:.بشيء"ليس،ضعيف"(:137(6/

.(137(6/حاتمبيألابنوالتعديللجرحوا(،637(ص/البرذعيسؤالات(3(

.((265الرجالأحوالكتابهفي،نيالجوزجا:أي(4(

.(172(ص/لهالضعفاء((5

بالقويليس"78(:(ص/الضعفاءفيو،مناكير"عنده"(:801(6/التاريخفي((6

.وغيره32(4(5/الكاملفيعديابنالممشفسياقبنحوعنهأسندهوقد(.عندهم

32(.5/4(الكامل(7(

."والضعيف":س(8(

!"حمده":س((9
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هذهبلا،الزهريعنلحديثاعندهوإبراهيم)1(:البيهقيقال

ابنعنمركذا،عليبنإبراهيمعنأرطاةبنحجاجرواهوقد.الكلمة

.هريرةأبيعنحميدعنالزهريوعن)2(،المسيب

فيهوقال.جدهعنأبيهعن)3(شعيببنعمروعنحجاجورواه

عنسعدبنهشامرواهوقد".مكانهيومايقضيأنوأمره"عمرو:

مكانه،يوماوصم":فيهوقال،هريرةبيأعنسلمةبيأعنالزهري

."اللهواستغفر

لحميد)4(لحديثوا،سلمةبيأعنروايتهفيالناسهشامفخالف

.هريرةبيأعن

عنأخبرهشهابابنأنبيأحدثني:قالأوش!بيأ(ابن)هورواه

نأرمضانفييفطرالذيأمر!ي!اللهرسولأن:حدثهأباهريرةأنحميد

فإنهم؛شهابابنأصحابروايةيخالفهذاولكن.مكانهيومايصوم

!الزيادةهذهيذكروالم

كلامه.مختصراعنهالمصنفنقلهمابنحو226-227((4/الكبرىسننهفي(1(

"!المسيبابنعنعامربنإبراهيمعنأبطاه":س2((

"!شعيبوابنعمربنحجاج":ط"،شعيببنعمروبنحجاج"هـ:(3(

".لحمزة":س(4(

ابن.."."عن:ط(5(
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المسيبابنعنالخراسانيعطاءعنمالكأخبرنا:الشافعيوقال

اخره:فيوقال،لحديثافذكر..ع!يماللهرسوللىإأعرابيأتى:قال

ابنمراسيلمنولكنه،مرسلوهذا(."(1أصبتمامكانيوماوصم"

(2(.المسيب

يوماوصم":قولهيذكرفلمعطاء،عنهندأبيبنداودورواه

رديءكان":حبانابنوقال(3(،المسيبابنوعطاءكذبه".مكانه

"(5(.بهالاحتجاجفبطل(4(،يعلمولا،يخطئ،الحفظ

النبي!عنهريرةأبيحديثفهوعمداءالمستقيحديثوأما

فقالالقضاء"فعليهاستقاءومن،عليهقضاءفلاالقيءذرعهمن":قال

".غريبحسنحديثهذا":الترمذي

محفوظا"(6(.أراهلا"-:البخاري:-يعنيمحمدقال:وقال

.(501/)صالشافعيمسند(،942)3/لأما(1)

)98(.التحصيلجامععليها:الكلامفيوينظر.المراسيلأصخمنفإنه2()

لحديثاهذافيبخصوصهاالزيادةهذهذكرفيلعطاءسعيدتكذيبأسند)3(

358(،)3/الكاملفيعديوابن27(،1/0)الكبيرتاريخهفيالبخاري

وغيرهم.(،604)3/الضعفاءفيوالعقيلي

تحريف..."نعلمولانخطيءالحافظروى"كما:سوفيهـ.فيليست""كان()4

.(2/031)المجروحين(5)

".يصخلم"19(:/1)الكبيرالتاريخفيوقال72(.0)3/سننهفي)6(
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شيء"(1(.ذامنليس":يقولحنبلبنأحمدسمعتأبوداود:وقال

حدثناحجربنعليحدثنا"(2(:العلل"كتابفيالترمذيوقال

نأهريرةأبيعنسيرينابنعنحسانبنهشامعنيونسبنعيسى

عمداالستقىومنقضا!،عليهفليسالقيءذرعهمن":قال!م!مالنبي

".فليقض

عنالبخاريإسماعيلبنمحمدعبداللهأباسألت:الترمذيقال

بنهشامعنيونسبنعيسىحديثمنإلايعرفهفلم،لحديثاهذا

قال(3(:محفوظا".أراهما":قال،هريرةبيأعنسيرينابنعنحسان

لاكانهريرةأباأنالحكمبنعمرعنكثيربيأبنيحمىروىوقد"

"(4(.الصائميفطرالقيءيرى

الذيالمعذور:بهالمرادإذ؛فيهحجةفلاالحديثصحةوبتقدير

للسنن،نسختينفيمثبتةوهي(121(2/السننلممعافيكمالخطابيانسخةفيكذا(1(

.(651(3/تحقيقهفيعوامةمحمدذلكذكركماداسة،ابنروايةمنإحداهما

342(./1(طالبلأبيالعللترتيب(2(

.البخاري:يعني(3(

بنيحيىليوقال:للصائموالقيءالحجامةباب،صحيحهفيالبخاريعلقه(4(

أباسمعثوبانبنلحكمابنعمرعنيحىحدثناسلامبنمعاويةحدثناصالح

تغليقوينظر:."يولجولايخرجإنمايفطر،فلاقاءإذا":عنهاللهرضيهريرة

.(-176178(3/التعليق
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يستقيءأناحتاجالذيأوالمريضالاستقاء،لهيجوزانهاعتقد

يقصدفلاوإلالعذر.إلايكونلاالعادةفيالاستقاءفإنفاستقاء؛

بالاستقاء،متداوياءالمستقيفيكون؛حاجةغيرمنءيستقيأنالعاقل

اتفاقا.بهو(2(يؤمرالقضاء،منهيقبلوهذادواء،بشربتداوى(1(لوكما

يجب(3(هلكفر،إذارمضاننهارفيالمجامعفيالفقهاءاختلفوقد

4(:(للشافعيوهي،أقوالثلاثةعلى؟أفطرهالذيمكانيومايقضدأنعليه

(5(.عليهيجب:أحدها

(6(.عليهيجبلا:والثاني

كفروإن،الصيامعليهوجبالاطعامأوبالعتقكفرإن:والثالث

.اليومذلكقضاءعليهيجبلمبالصوم

."وىايد":س(1(

."وأ":طهـو(2)

."تجب":ط(3)

حكاهاكماالأقوالهذه937()2/الطالبينروضةفياللهرحمهالنوويجعل(4)

القولهومذهبهممنوالصحيحووجها.أوقولين،المذهبفيثلاثةالمصئف

.وغيره(052(3/للعمرانيالبيانفيكماالثاني

.هـوطفيليست"عليه")5(

.سمن"عليه"(6(
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فصل

،وحدهصلىمنصلاةتصحهل:وهي(1(،السابعةالمسألةوأما

أصلين:علىمبنيةالمسألةفهذهلا؟أم،جماعةالصلاةعلىيقدروهو

سنة؟أمفرضالجماعةصلاةأنأحدهما:

تصحأم،الصلاةلصحةشرطهيفهلفرضهيقلنا:وإذا

.مسألتانفهاتانتاركها؟عصيانمعبدونها(2(

عطاءبوجوبهافقالفيها(3(.الفقهاءفاختلف:الأولىالمسألةأما

ثور(4(.وأبو،الأوزاعيوأبوعمرو،البصريلحسنوا،رباحبيأابن

مختصر"فيالشافعيعليهونص(5(.مذهبهظاهرفيأحمدوالامام

عذر"(6(.منإلاتركهافيأرخصفلالجماعةاوأما":فقال"،المزني

عليه.التنبيهتقدمالعد،فيمتوالغلط."السابع"هـ:،"السادسة":وطض(1(

بدونها".لاأم":س(2(

.طفي"فيها"ليست(3(

(4/87(.(3/5(،والمجموعالمغني(4(

265(.4/(الانصافمععمرأبيلابنالكبيروالشرح5(،(3/المغني(5(

وسيأتي.،192-292((2/الأمفيوبنحوه35(،(ص/المزنيمختصر(6(

واجبةليستوهي،الشافعيأتباععندالمذهباللهرحمهالمصنفيذكرلم:فائدة

أوفرض،عندهملمذهباوهو،كفايةفرض؛وجوهعلىهيبل،عندهملأعياناعلى

933(./1(للنوويالطالبينوروضة36(،21/(نيللعمراالبيانفيكما.أودسه،عين
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(2([يجاب]إذكر""(1(:الأوسطكتاب"فيالمنذرابنوقال

ويدلالمسجد.عنمنازلهمبعدتوإن،العميانعلىلجماعةاحضور

ابنحديثذكرثمندب".لافرضلجماعةاشهود(4(أنعلى(3(ذلك

نخلاالمسجدوبينبينيإن،اللهرسولياقال(5(:انهمكتومأم

:قال؟"الاقامةتسمع":قال؟بيتيفيأصليأنيسعنيفهلوشجرا(6(،

تها"(7(."فأ:قال.نعم

)1)

)2)

)3)

)4)

)5)

)6)

)7)

/4).)132

ذكرها.يقتضيالسياقإذ؛الأوسطمنلحقتأوقد،النسخجميعفيلي!ست"يجابإ"

ذلك،.على":طهـو

(.حضور":ض

".فقال":س

وشجر"."نحز:وهـوطض

خزيمةوابن(،234(3/حمدوأ297(،(ماجهوابن(،525(أبوداودأخرجه

أبيبنعاصمطريقمن(،58(3/والبيهقي375(،/1(لحاكموا(،0481(

ابنوأعله.مكتومأمابنعنالأسديمالكبنمسعودرزينبيأعنالنجود

وابنرزينأبيبينالانقطغباحتمال55(1(2/والايهامالوهمبيانفيالقطان

.مكتومأم

من374(،/1(لحاكموا(،1(947خزيمةوابن(،234(3/حمدأوأخرجه

قال.بنحوهمكتومأمابنعنشدادبنعبداللهعنعبدالرحمنبنالحصينطريق

المجمعفيالهيثميوقالجيا".إسناده"(:168/(1الترغيبفيالمنذري

".الصحيحرجالرجاله"(:242/(
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العشاءشهودتاركعلىالنفاقتخوفذكر"المنذر(1(:ابنقال

التيالأخبارفدلت":البابأثناءفيقالثم".جماعةفيوالصبح

له.عذرلامنعلىلجماعةافرضوجوبعلى(2(ذكرت

"(3(.رخصةلكأجدلا"ضرير"-وهومكتومأملابنقوله:عليهدلفمما

رخصة.لهيكونلاأنأولىفالبصيرلهرخصةلاالأعمىكانفإذا

الصلاةعنتخلفوا(4(قومعلىيحرقبأنع!ي!اهتمامهوفي:قال

!دعلىالسانأ(5(" يتهددألىجائزغيرإذ؛لجماعةافرضوجو.-بينبيولهم

بفرضٍ.ليسوعما،ندبعنتخلفمن!يم(6(الرسول

بعدماالمسجدمنخرجرجلاأن:هريرةأبيحديثويؤيده:قال

المرءكانولو"(7(.القاسمأباعصىفقدهذاأما":فقالالمؤذنأذن

لاعماتخلفمنيعصيأنيجزلموإتيانهالجماعةاتركفيمخيرا

.يحضرهأنعليهيجب

.(4/431(لأوسطا(1(

."ذكرتم":س(2(

قريبا.تقدموقد،مكتومأمابنحديثألفاظأحد(3(

)تخلوا".هـ:(4(

2(.18(ص/المصنفكلامفيقريبابتمامهذكرهتيسيا(5(

".اللهرسول":ط(6(

.(565(مسلمأخرجه(7(
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نأعلىدلالخوفحالفيلجماعةباذكرهلىتعااللهأمرولما(1(

أوجب.الأمنحالفيذلك

لجماعةاعنالتخلففيالرخصةأبوابفيالمذكورةوالأخبار

ولو.لهعذرلامنعلىلجماعةافرضعلىتدل(2(العذرلأصحاب

التخلففيللترخيصيكنلمسواءالعذرحالوغيرالعذرحالكان

معنى.العذرأبوابفيعنها

فلمالنداءيسمع"من!:قولهلجماعةافرضتأكيدعلىودل

ذلك.في(4(الحديثساقثم"(3(.لهصلاةفلايجب

)وإذا:فقالبالصلاةالأذاناللهذكر(5(:الشافعيوقال:قالثم

من(7(نودهـالصلؤةإذا)(6(:وقال58[،/]المائدةمهوالضلؤؤإلىنادشم

الأذان!اللهرسولوسن9[./]الجمعة!دتجرأدئهإكفأشعؤاأئجمعةيوو

أمر".ولما"(:135(4/الأوسطوفي.وضسفيليستلما"و"لما"،هـانما":هـوط(1(

."يدل":س."..لأعذارا":هـوط(2(

227(.(ص/المصنفكلاممنعليهوالكلاميجهتخرسيأتي(3(

."لأحاديثا":هـوس(4(

.بنحوه،(292-2/092(ملأا(5(

".لىتعاوقال":هـوط(6(

.(138/(4الأوسطفيوكذا(وإذا(.:هـوط(7(
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يصلىأنتركيحللاأن،وصفتمافأشبه،المكتوبات(1(للصلوات

أومسافرونمقيمونجماعةيخلو(3(لاحتى(2(،جماعةفيمكتوبةكل

صلاةعلىقدرلمنأرخصفلا،جماعةصلاة(4(فيهميصلىأنمن

عذر.منإلاإتيانهاتركفيلجماعةا

قبلصلاهاإعادتها،عليهتكنلممنفردافصلاهاأحدتخلفوإن

صلاةقبلظهراصلاهامنعلىفإن؛الجمعةصلاةإلاأوبعده،الامام

المنذر.ابنلفظكلههذا.فرض"إتيانهالأنإعادتها؛عليهكانالامام

يؤثمونولكنهم،مؤكدةسنةهي(6(:لمالكيةوالحنفية(5(،اوقالت

منوبينبينهمفالخلافبدونها،الصلاةويصححون،المؤكدةالسننتارك

.بالوجوببعضهمصرحوكذلك(7((8(.لفظي"شرطلا،واجبةإنها"قال

(1(س:"للصلاة".

".جماعةفيإلامكتوبةكليصليأنيحللاأن":ط(2(

تخلو".حتى"هـ:تخلو"،لاحتى":ض(3(

بهم".يصلي:"هـوط(4(

2(.1/43(الهماملابنالقديرفتحوشرح(،1/55(نيللمرغيناالهداية(5(

81(.2/(لجليلاومواهب2(،1/19(لمالكيالعبدالوهابالاشراف(6(

".لفظيشرطواجبة":ط(7(

فيالخلافوحاصل"243(:1/)القديرفتحشرحفيالهمامبنالكمالقال(8(

سنةوتسميتها،واجبةإنهاالمفيد:وفي.عذر.منإلاعينفرضأنهاالمسألة

."بالسنةلوجوبها
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لهمفأقمتفيهم)وإذاكنت:لىتعااللهقال:الموجبونقال

فتيكلنواسجدوافإذاأشلحتهغوئيأضذوافعكفنهمطا!ةفائقخالضدؤ

1[.20]النساء/!هو!لواقليصلوامعكلزأخرفطإلفةوقآتورآب!تممن

:وجوهمنبالايةالاستدلالووجه

الأمرهذاأعادثم،الجماعةفيبالصلاةلهمسبحانهأمرهأحدها:

طإلفه")رلبأت:بقوله،الثانيةالطائفةحقفيثانيةمرةسبحانه

فرضلجماعةاأنعلىدليلهذاوفي!.معكفتيصلأا!صلوالزأخرف

ولو.الأولىبفعلالثانيةالطائفةعنسبحانهيسقطهالمإذ؛الأعيانعلى

ولو.الخوفعذربسقوطهاالأعذارلىأولكانسنةلجماعةاكانت

الأولى.الطائفةبفعللسقطتكفايةفرضكانت

أوجه:ثلاثةعلىفهذه.الأعيانعلىوجوبهاعلىدليربالايةففي

حالتركهافيلهميرخصلموأنهثانيا.بهاأمرثمأولا.بهاأمر

.الخوف

فلاالئجودإلىويذعؤنساقيعنيكشف)يزم:لىتعاقوله:نيالثاالدليل

!وشلمونو!السجودإلىيدعؤنوتذكانواذئآورتزهقهمأبضر!تمخشعة!لمجئتطيعون

42-43[.]القلم/
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حالبأن،القيامةيومعاقبهمسبحانهأنهبها:الاستدلالووجه

نأفاسبواالدنيافيالسجود)2(لىإدعاهملماالسجود)1(وبينبينهم

المسجدإتيانهيالداعيفإجابةهذاثبتإذا.الداعييجيبوا

.وحدهبيتهفيفعلهالا،الجماعةبحضور)3(

عن"(4(،صحيحه"فيمسلمفروى؛الاجابةمج!ي!النبيفسرهكذا

ليليس،اللهرسوليا:فقال،أعمىرجلع!ي!النبيأتى:قالهريرةأبي

فرخص.لهيرخصأنع!يطاللهرسولفسألالمسجد،لىإيقودنيقائد

نعم،:قال)6(؟"بالصلاةالنداءتسمعهل":فقال،دعاهولى)5(فلما،له

النداء؛سمعإذابيتهفي)7(بصلاتهلهمجيبايجعلهفلم"."فأجب:قال

للجماعة.المسجدإتيانهيبهاالمأمورالاجابةأنعلىفدل

المدينةإن،اللهرسوليا:قال،مكتومأمابنحديثعليهويدل

".للمصلينفيهأذنإذاله":سفيبعده(1(

..".لىإدعوالأنهم":سوفي.ضمنسقطتالسجود"لىإدعاهملما"(2(

."لحضور":هـوس(3(

.(56(3حديث(4(

هـ.منسقطتولى""(5(

.هـوطمنسقطت"بالصلاة"(6(

".صلاتهفي..":س..."يجعل"فلم:ط(7(
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،الصلاةعلىحيتسمع(1("!يم:اللهرسولفقال،والسباعالهوامكثيرة

أبوداود(2(،رواه.هلا"فحي":قال.نعم:قال؟"الفلاحعلىحي

أحمد(3(.والامام

إجابةأنفيصريحوهو،وأجبأقبل:معناهأمر،فعلاسمهلا"حيو"

واحدغيرقالوقد.يجبهلمعنهاالمتخلفوأن،لجماعةابحضورالأمرهذا

43[]القلم/!شلمونونمالئجوداإلىيذعون!ووقذبملؤا:لىتعاقولهفي4((السلفمن

"(5(.الفلاخعلىحي،الصلاةعلىحي:المؤذنقولهو":قال

مقدمتين:علىمبنيالدليلفهذا

.ضمن"تسمع"سقطت(1(

(553(.حديث(2(

.(423(3/بنحوهمكتومأمابنعنأخرجهوقد،الففظبهذاالمسندفيأرهلم(3(

منكلهم(58(3/والبيهقي(،1(478خزيمةوابن85(،1(النسائيوأخرجه

به.مكتومأمابنعنليلىأبيابنعنعابسبنالرحمنعبدعنسفيانطريق

الاسنادصحيح":وقالبينهما،ليلىأبيابنوأسقط374(/1(لحاكماوأخرجه

".صحيحباسنادشاهدوله،مكتومأمابنمنسمععابسابنكانإنيخرجاهولم

ليلىأبيابنسقوط"(:991(ص/التحصيلتحفةفيالعراقيالدينوليقال

مأابنمنليلىأبيابنسماعففيذلكومع،فوقهممنأولحاكمامنوهم

نظر".مكتوم

!تحريفات."السالفمن..نحبهلمعنها":س(4(

6(.4-41/4869(للسيوطيالمنثوروالذر(،1-69179(23/الطبريتفسير(5(
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واجبة.الاجابةهذهأنإحداهما:

هووهذا.لجماعةافيالصلاةبحضورإلاتحصللا:(1(والثانية

اللهرضيالصحابةوهم،الاجابةمنوأفقههم(2(الأمةأعلمفهمهالذي

عنهم.

مسعودابنعنروينا""(3(:الأوسط"كتابفيالمنذرابنقال

فلاعذرغيرمنيجبلمثمالنداءسمعمن"قالا:أنهما(4(موسىبيوأ

لافإنه(6(يأتهلمثمالنداءسمعمن":قالانهعلي(5(وعن".لهصلاة

قالت:أنهاعائشةعنوروي:قالعذر".منإلا،رأسهصلاتهتجاوز

فأهريرةأبيوعنبه".يردولمخيرا،يردلميجبفلمالنداءسمعمن"

يسمعأنمنلهخيرمذابارصاصاادمابنأد!ناتمتليءلأن":قال

"(7(.يجيبهلاثمالمنادي

وأن،لجماعةاحضورهيالصحابةعندالاجابةأنيدلوغيرهفهذا

.سمنسقطت"والثانية.واجبة"(1(

."الأئمة":س(2(

)3))4/136).

".موسىأبيابن":ض4((

".وجههالله"كرم:زيادةهـوط(5(

يجب".لم"ثم:هـوط(6(

قريبا.المصنفكلاممنعليهاوالكلامكلهاالاثارهذهتخريجسيأتي(7(
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عاصيا.فيكون،مجيبغيرعنهاالمتخلف

جمعواءواألزكؤةالؤاوهألصلوه)وأقيموا:لىتعاقوله:الثالثالدليل

.[43/]البقرة!الزبهعين

.الصلاةوهو،بالركوعأمرهمسبحانهأنه:بالايةالاستدلالووجه

بأركانهاعنهايعبروالصلاةأركانها(1(،منلانهبالركوععنهاوعبر

ء):لقولهبدفلاوتسبيحا.وقرألا،سجودا،ادلهسماهاكماوواجباتها،

جماعةمعفعلهاإلاوليست،أخرىفائدةمن43[]البقرة/!ألزبهعيهت

ذلك.تفيدوالمعية،المصلين

ممتثلاالمأموريكونلاأوحالبصفةالمقيد(2(فالأمرهذاثبتإذا

.والحالالصفةتلكعلىبهبالاتيانإلاله(3(

وادبلرفييمريواقئئ):لىتعابقولهينتقضفهذا:قيلفإن

حضورعليهايجبلاوالمرأة43[./عمران]ال!الربهعبمعوأجمى

لجماعة.ا

أركانها".أعظم"منهـ:(1(

لمفيد".ا":س(2(

.هـوطفيليستله""(3(
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مريمبل،امرأةلكلبذلكالأمرتناولعلىتدللم(1(الآية:قيل

الزكؤهوءالواالصلوة!ووأقيموا:قولهبخلاف،بذلكأمرتبخصوصها

لغيرهاتكنلمخاصةلهاكانتومريم]البقرة/43[.!هوالزبهعيهتءجمعواوا

ولزومولعبادته،لله،محررةتكونأننذرتهاأمهافإنالنساء؟من

اللهاصطفاهاولما.أهلهمعتركعأنفأمرت؛تفارقهلافكانتالمسجد،

بأمرطاعتهمع)3(أمرهاالعالميننساءعلىواصطفاها(2(وطهرها

إنيمريمائملبه!طقالتواير):لىتعاقالالنساء.سائرعلىبهاختصها

لرفياقنئيمريو!الفديىعكثنسآواضطفنكوطهركا!طفنكالله

.[43-24/عمران]ال!والربهعبءجمىوا

علىيدللاالراكعينمعيركعواأنمأمورينكونهم:قيلفإن

فعلوا،مابمثلالإتيانعلىيدلبل،ركوعهمحالمعهمالركوعوجوب

!والترقبمعكونواادفهاتقواءامنواالذلفياأيها):لىتعاكقوله

)4(المقارنةتستلزمولا،الفعلفيالمشاركةتقتضيفالمعية1[.91التوبة/أ

فيه.

(1(ض:"لا".

.سمنواصطفاها""2((

".من":وهـوطض(3(

".المقارفةتستلزمولا،.المشاكلةتقتضي"هـ:(4(
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المصاحبةوهذهقبلها،لمابعدهاما(1(مصاحبةالمعيةحقيقة:قيل

قيل:إذافإنه؛الصلاةفيسيماولا،المشاركةعلىزائداقدراتفيد

إلامنهيفهملا"الجماعةمعصليت"أو"،الجماعةمعصلى"

.الصلاةعلىاجتماعهم

عن-البخاريلفظ"(2(-وهذاالصحيحين"فيثبتما:الرابعالدليل

آمرأنهممتلقدبيدهنفسي"والذي:قالع!ي!اللهرسولأن:هريرةأبي

،الناسفيؤمرجلاامرثملها،فيؤذنبالصلاةامرثم،فيحتطببحطب

يعلملوبيدهنفسيوالذي.بيوتهمعليهمفأحرق،رجالإلىأخالفثم

العشاء".لشهد(3(حسنتينأومرماتينسميناعرقايجدانهأحدهم

علىالصلاةأثقلان(4(":قالع!ي!اللهرسولأن:هريرةأبيوعن

ولوهمالأتوفيهمامايعلمونولوالفجر،وصلاةالعشاءصلاةالمنافقين

،بالناسيصليرجلااصمرثم،فتقامبالصلاةامرأنهممتولقدحبوا،

".لمصاحبة":وسض(1)

.(165)ومسلم(،446)البخاري2()

تحريف.كلاهما."حسنينمرمايتين":س".مراتين":ض)3(

تثنية"مرماتين":وقوله.لحمقطعة:أيالراء،وسكونالعينبفتحعرقا"":قوله

الفتحفيكما.اللحممنالشاةظلفيبينما:أي،الفتحوحكي،الميمبكسرمرماة

.(912)2/حجرلابن

هـ.فيليستإن"")4(
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يشهدونلاقوملىإحطب،منحزممعهم،برجالمعيأنطلقثم

واللفظ1(،(صحتهعلىمتفق.بالنار"بيوتهمعليهمفأحرقالصلاة

لمسلم.

والذريةالنساءمنالبيوتفيمالولا":عنهأحمد(2(،وللامام

بالنار".البيوتفيمايحرقوننيفتياوأمرتالعشاء،صلاةأقمت

لجماعةاصلاةوجوبعلىيدللاهذالوجوبها:المسقطونقال

:لوجوه

بدليل؛لجمعةاعنالمتخلفينفيجاءإنماالوعيدهذاأنأحدها:

النبيأنمسعود:بنعبداللهحديثمن"(3(،صحيحه"فيمسلمرواهما

يصليرجلاامرأنهممت"لقد:لجمعةاعنيتخلفونلقومقالووظ!

".بيوتهمالجمعةعنيتخلفونرجالعلىأحرقثم،بالناس

ثم،جائزةالماليةالعقوباتكانتلماجائزاكان(4(هذاأد:نيالثا

المالية.العقوبات(5(نسختلمانسخ

.(156)مسلمو،(756)ريلبخاا(1)

.(2/763)لمسندا(2)

.(256)يثحد(3)

هـ.فيليست"كان")4(

انفسخت"..."فسخ:س."بما..":هـوط)5(
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واجبا؛لكانجائزاالتحريقكانولو.يفعلولمهمأنه(1(:الثالث

فلما؛محرمةأو،واجبةإمابل؛الطرفينمستوية(2(تكونلاالعقوبةفإن

)3(.جوازهعدمعلىدلذلكيفعللم

هملانه؛لجماعةافرضسقوطعلىيدلوالحديثقالوا:

واجب.بتركيهملاوهو)4(عنها،بالتخلف

بالنارعليهمبيوتهمبإحراقهمإنما!ي!فالنبيوأيضاقالوا:

لجماعة.احضورعنلتخلفهملالنفاقهم)5(،

لحديث.ادلالةيسقطماذكرتمفيماليس:الموجبونقال

فيهو،فنعم"الجمعةتاركحقفيهوإنماالوعيدإن":قولكمأما

أنهفيصريحهريرةأبيفحديث؛لجماعةاوتارك)6(،الجمعةتاركحق

واخره.الحديثأولفيبينوذلك،لجماعةاتاركحق)7(في

.""الثالثةهـ:(1(

".يكون"هـ:2((

لجواز".ا"عدم:ط(3(

.ضفيليست"هو"(4(

هـوط:"ليعاقبهم".(5(

.سمنسقطت"الجمعة.."فنعم(6(

حق"."أنه:س(7(
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فلاأيضا،لجمعةالتاركذلكأنفيصريحمسعودابن(1(وحديث

الحديثين.بينتنافي

إثباتها!وأصعب،الدعوىهذهأصعبفما"منسوخإنه":قولكموأما

ولاأنتمتجدواولنمتأخر؟مقاوممعارضوجودمنالنسخشروطفأين

.الدعوىبمجردإلا،ذلكثباتإلىإسبيلاالأرضأهلمنأحد

إبطاللىإسلماوالاجماعالنسخدعوىالناسمنكثيراتخذوقد

بالهين.ليسوهذا!يو،اللهرسولعنالثابتةالسننمنكثير

ولاجماعإبدعوىأبداصحيحةع!يمسمهاللهلرسول(2(تتركولا

الأمةنقلتهمتأخر،صريحصحيحناسخيوجدأنإلا(3(،نسخدعوى

حفظه،يلزمهاالذيالناسختضيعأن4((الأمةعلىمحالإذ؛وحفظته

منوكثيرالدينمنيبقولم.بهالعملبطلقدالذيالمنسوخ(5(وتحفط

بالتاويل،يتلقونه(7(مذهبهميخالفحديثارأواإذاالمتعصبين(6(المقلدة

".حديثمنواخره":س(1(

."يتركولا":س(2(

."لى!":ط(3(

.سمنسقطت"الأمة..وحفظته":وقوله."..الأئمةنقلته":ط(4(

".ويحفظ":هـوط(5(

".المولدةمن..":طأ...الدينمنيكنولم":س(6(

".مذاهبهم":س(7(
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ماذلكمنجاءهمفإذاسبيلا.إليهوجدواماظاهرهخلافعلىوحمله

لاماالخلافمنرأوافإن،خلافهعلىجماعالادعوىلىإفزعوايغلبهم

!منسوخبانهالقوللىإفزعواالاجماعدعوى(1معه(يمكنهم

علىكلهمالاسلامأئمةبل،الاسلامأئمةطريقهذهوليست

صحيحةسنهبلمجم!ماللهلرسولوجدواإذاوأنهم،الطريقهذه(2(خلاف

والشافعي.ولانسخ،جماعإدعوىولا،بتأويليبطلوهالمصريحة

التوفيق.وبالله.لذلكإنكاراالناسأعظممنوأحمد

وهومنه؛منعهانهأخبرالذيللمانعبههمما!رالنبييفعللموإنما

فلو،والذريةالنساءمن،لجماعةاعليهتجبلامنعلىالبيوتاشتمال

كمايجوز.لاوهذا(3(،عليهيجبلامنلىإالعقوبةلتعدتعليهمأحرقها

العقوبةتسريلئلاتضع؛حتىعليهاولماملافإنهحاملعلىالحدوجبإذا

أبداً.فعلهيجوزلابمايهملا!اللهورسول،الحمللىإ

القومأنوهو:اخر(4(،بجوابالعلمأهلبعضعنهأجابوقد

ثم،المقالةهذهيقوليسمعوهأنمن!ي!اللهلرسولأخوفكانوا

هـ.منسقطت"معهيمكنهم..الإجماعدعوى"(1(

هذا".":ط(2(

.سمنسقطت"عليهيجبلا..الجماعة"(3(

".حسنبجواب":س(4(
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لجماعة.اعنالتخلفعلىيصرون

لكونه؛لجماعةاوجوبعدمعلىيدللحديثاإن":قولكموأما

بعقوبةيهمأنه!يماللهبرسوليظنولا.إليهيلتفتلافممابتركها"هم

يوجبهالمسنة)1(لتركهمبيوتهموإحراقبالنار،المسلمينمنطائفة

بل،وحدهيصليكانأنهيخبرلم!ي!وهو.!يمرسولهولاعليهمالله

.البيوتتلكلىإمعهذهبواالذينوأعوانههوجماعةيصليكان

لجماعة،اواجب.واجبانهناكلكانوحدهصلاهافلووأيضا

لأعلاهما،الواجبينأدنىفترك؛وجهادهمالعصاةعقوبةوواجب

.الخوفصلاةفيكالحال

تخلفهمعلىلا)2(،نفاقهمعلىبعقوبتهمهمإنماإنه":قولكموأما

!يماللهرسولاعتبرهماإلغاءمحذورين)3(:يستلزمفهذا"لجماعةاعن

لجماعة.اعنالتخلفمنبه،الحكموعلق

نفاقهم؛علىالمنافقينيعاقبيكنلمفإنه؛ألغاهمااعتبار:والثاني

الله.لى)4(إسرائرهمويكل،محلانيتهممنهميقبلكانبل

"بتركهم".وس:ض(1(

"ااتفاقهمعلى":س2((

".اثنين":بعدهزيادةسفيو."محظورين":هـوط(3(

."على..":ط."00سرارهمأ":ض(4(
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أعمىرجلاأن"(1(:صحيحه"فيمسلمرواهما:الخامسالدليل

اللهرسولفسألالمسجد،لىإيقودنيقائدليليس،اللهرسوليا:قال

تسمعهل":فقال،دعاهولىفلماله(2(،فرخصله،يرخصأن!ص

.مكتومأمابنهوالرجلوهذا."فأجب":قال،نعم:قال"النداء؟

عمرو.:وقيل،عبدالله:فقيل،اسمهفيواختلف

بنعمروعنداود"(4(،بيأسننو"حمد"(3(،أالاماممسند"وفي

لاقائدليوالدار،شاسعضرير،أنا(5(اللهرسوليا:قلت:قالمكتومأم

تسمع":قال؟بيتيفيأصليأنرخصةليتجدفهل،يلائمني

".رخصةلكأجدما":قال،نعم:قالالنداء(6(؟"

وقوله:.يجابإأمرلا،استحبابأمرهذالوجوبها:المسقطونقال

وهذا:قالوا.لجماعةافضيلةأردتإن:أي"رخصةلكأجدلا"

.منسوخ

صاحبصرحإذافكيف،للوجوبالمطلقالأمر:الموجبونقال

عنه.اللهرضيهريرةبيأحديثمنبنحوه(653(،حديث(1(

".بيتهفيفيصلي":زيادةقبلهاسوفي.ضمنسقطت"لهفرخص"(2(

)3)/3).)423

2(.80(ص/مكتومأمابنحديثتخريجتقدموقد(.525((4(

.ضمنسقطت"اللهرسوليا:قلت:قال"(5(

"."أتسمع:وسض(6(
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لاالدار،شاسعلضريرعنهالتخلففيللعبدرخصةلابا-نهالشرع

لكانجماعةأووحدهيصليأنبينمخيراالعبدكانفلو.قائدهيلائمه

الأعمى.هذامثلالتخييربهذاالناسأولى

علىلجماعةاحضور(2([يجاب]إذكر"(:1المنذر(ابنبكرأبوقال

شهودأنعلىذلكويدللمسجد.اعنمنازلهمبعدتوإنالعميان

أجدلا"ضرير:وهو4((مكتومأملابنقالوإذا.لاندبفرض(3(لجماعةا

"(6(.رخصةله(5(تكونلاأنأولىفالبصير"،رخصةلك

فيحبانابنوأبوحاتمأبوداود(7(،رواهما:السادسالدليل

النداءسمعمن"جميم:اللهرسولقال:قالعباسابنعن"(8(،صحيحه"

.(431-4/231)لأوسطا(1)

يقتضيالسياقإذ؟الأوسطمنألحقتوقد،النسخجميعفيليست"يجابا")2(

ذكرها.

هـ.منسقطتفرض"..منازلهم")3(

".مكتوملابن":ض(4)

"."يكون:هـوطض(5)

قاطعدليل؟رخصةليتجدهل:مكتومأمابنقول:"قلتهنا:ضهامشفي)6(

فياستأذنهأصحابهمنأحدماوأئهحضورها،عليهمأوجب!ك!يمالنبيأنعلى

".كاتبهذلكقال.دليلأوضحفهذا،لهقائدلابانهتعللثئمالضرير،هذاغيرذلك،

.(155)حديث)7(

2(.60)4حديث)8(
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لممرضر-أو"خوف!:قالالعذر؟وما:قالوا.عذر"اتباعهمن(1(يمنعهفلم

2(.صلاها"(التيالصلاةمنهتقبل

:علتانفيهلحديثاهذا:للوجوبالمسقطونقال

ضعيفوهو،العبديمغراء(4(روايةمنأنهإحداهما(3(:

(5(.عندهم

(7(.عليهموقوفا،عباسابنعنيعرفإنماانه(6(:الثانية

".يمنع"فلم"،هـ:تمنعه"فلمس:(1(

صلى".".وسض(2(

أحدهما".":ض(3(

.تحريفات".معرى":ط،معر"":س،مغرى""هـ:،"مغر":ض(4(

وأعله،العبديبمغراءإعلاله-79(69(3/الوهمبيانفيالقظانابنتعقبوقد(5(

ضفف،فقد؛الكلبيحيةأبيبنيحيىأبوجنابوهوضعفا،منهأولىهوبما

371(.(4/الاعتدالوميزان284(،31/(الكمالتهذيب:فيترجمتهوتنظر

.هـوطفيليستأنه""(6(

أصحابوأكثرغندرأوقفهقدحديثهذا":وقال372(/1(لحاكماأخرجهوقد(7(

فيالبيهقيوقال،.".يخرجاهولمالشيخينشرطعلىصحيحوهو،شعبة

اللهرضيعباسابنعلىموقوفاسعيدعنلجماعةا"رواه57(:(3/الكبرى

".عنه
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حدثنا"كتابه"(2(:فيأصبغبنقاسمقالقدالموجبون(1(:قال

عنشعبةحدثناحرببنسليمانحدثناالقاضيإسحاقبنإسماعيل

لمجيمالنبيأن:عباسابنعنجبيربنسعيدعن(3(ثابتأبيبنحبيب

وحسبكعذر".منالالهصلاةفلايجبفلمالنداءسمعمن":قال

حدثناعبدالعزيزبنعليحدثناالمنذر:ابنورواه.صحةالاسنادبهذا

سعيدعنثابتبنعديعنشعبةعنهشيمحدثناعوفبنعمرو(4(

مرفوعا.عباسابنعنجبيرابن

)1)

)2)

)3)

)4)

أوله:فيوقال274(./1(الأحكامفيالاشبيليلحقعبدابنحوهذكره

منلحديثاهذاأصبغبنقاسمساقوقد."عباسابنعلىموقوفوالصحيح"

(28/(عبدالهاديلابنالتنقيحفيكماأولا،موقوفاإسحاقبنإسماعيلطريق

عنشعبةثناقالوا:مرزوقبنوعمروحرببنوسليمانعمربنحفص"ثنا:قال

قال.النداء.سمحمن:قالعباسابنعنجبيربنسعيدعنثابتبنعدي

ذكرهكمامرفوعا،ساقهثم.."..شعبةعنالناسرواهالاسنادفبهذا:إسماعيل

المصنف.

داود،أبيسننكتابعلىصنفه،اللهرحمهأصبغبنقاسممحمدأبيمصنف

وصولهقبلتوفيقدالسجستانيداودأبافوجد،الأندلسمنرحلقدوكان

منلحديثاوخرحداود،أبيسننتراجمعلىال!ننفيمصنفافعملبيسير،

أعلاموسير(،1(30الاشبيليخيرلابنالفهرستينظر:.شيوخهعنروايته

.(1/473(5النبلاء

".ثابت"بنهـ:

"عمر".:س
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علىالسبيعيإسحاقأبوعنهروىقدالعبديومغراء(2(قالوا(1(:

شمك،بلاعباسابنعنصحفقدرفعهيصحلمانهقدرولو.جلالته

صا!ط(3(.يخالفهلمصا!طقولوهو

بنعبداللهعن"(4(،صحيحه"فيمسلمرواهما:السابعالدليل

هؤلاءعلىفليحافظمسلماغدااللهيلقىأنسرهمن":قالمسعود

لنبيكمشرعاللهوإن،الهدىسننمنفإنهنبهن،ينادىحيثالصلوات

هذايصليكمابيوتكمفيصليتمأسكم(6(ولو(5(.الهدىسنن

لضللتم.نبيكمسنةتركتمولو(7(،نبيكمسنةلتركتمبيتهفيالمتخلف

هذهمنمسجدلىإيعمدثمالطهور،فيحسنيتطهررجل(8(منوما

درجة،بهاويرفعه،حسنةيخطوهاخطوةبكللهاللهكتبإلاالمساجد

معلوممنافقإلاعنهايتخلفومارأيتناولقد.سيئةبهاعنهويحط

274(./1(الاشبيليلحقلعبداالأحكامفيبنحوه(1(

226(.(ص/إليهالاشارةسبقتكماكلها،النسخفيتحرفت(2(

صاحبا".يخالفلم"هـ:(3(

(654(.حديث((4

."..سننمنوإلهن...شرعاللهفإن":فيهوالسياقوتأخير،تقديم"مسلم"صحيحفي(5(

لو".وإنكم":ط(6(

".أنكم"ولو:هـوط(7(

مكانها.وبيضس،فيليسترجل""(8(
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في(1(يقامحتىالرجلينبينيهادىيؤتىالرجلكانولقد،النفاق

وإن،لهدىاسننعلمنامحك!ي!اللهرسولإن:وقال"لفظ(2(:وفي."الصف

فيه".يؤذنالذيالمسجدفيالصلاةالهدىسننمن

علاماتمنلجماعةاعن(3(التخلفجعلأنه:الدلالةفوجه

مستحب،لترك(4(تكونلاالنفاقوعلامات.نفاقهمالمعلومالمنافقين

إماوجدهاالسنةفيالنفاقعلاماتاستقرأومن(5(مكرور.لفعلولا

محربم.أوفعل،فريضةترك

مسلماغدااللهيلقىأنسره"من:بقولهالمعنىهذاأكدوقد

تاركها،وسمى."بهنينادىحيثالصلواتهؤلاءعلىفليحافظ

،!اللهرسولطريقةهيالتيللسنةتاركامتخلفا،:بيتهفيالمصلي

التيالسنةبهاالمرادوليس.لأمتهشرعهاالتيوشريعتهعليها،كانالتي

منولاضلالا،يكونلاتركهافإنتركها؛شاءومنفعلهاشاءمن

لخميس.واالاثنينوصوم،الليلوقيام،الضحىكترك،النفاقعلامات

هـ.منسقطتيقام""(1(

(654(.مسلمعند(2(

".المتخلف":ض(3(

"يكون".:ض(4(

تحريف."وقد":ض(5(

922



أبيحديثمن"(1(،صحيحه"فيمسلمرواهما:الثامنالدليل

فليؤمهمثلائةكانوااذا"ع!:اللهرسولقال:قالالخدريسعيد

".أقرؤهمبالامامةوأحقهم،أحدهم

.الوجوبعلىوأمره،لجماعةباأمرأنه:بهالاستدلالووجه

يعيدأنالصفخلفوحدهصلىمنأمرع!أنه:التامعالدليل

يصليرجلارأىع!اللهرسولأن"معبد:بنوابصةفروى.الصلاة

أحمد(2(،الإمامرواه."الصلاةيعيدأنفأمره،وحدهالصفخلف

وحسنه"(4(،صحيحه"فيحبانابنوأبوحاتم"(3(،السنن"وأهل

.(5)الترمذي

ع!يو،النبيعلىقدمناحتىخرجنا:قالشيبانبنعليوعن

فقضى،أخرىصلاةوراءهصليناثم:قال.خلفهوصلينا،فبايعناه

(672(.حديث(1(

المسند(4/228(.(2(

.(4001(ماجهوابن231(،0،23(والترمذي682(،(داودأبو(3(

22(.10-11(89حديث(4(

وحكم،المصنفكلامفيسيأتيكماوإسحاقحمدأوثبته(.1/474(السنن((5

33(،2/(لهاديعبدالابنالتنقيحوينظر:،بالاضطرابإسنادهعلىعبدالبرابن

،(4473/(الملقنلابنالمنيروالبدر2(،1/17(العيددقيقلابنوالالمام

.(145(نيللألبالإرواءوا
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،انصرفحتى(1(عليهفوقف،الصفخلففردارجلافرأى،الصلاة

الامامرواه".الصفخلفللذيصلاةلا؛صلاتكاستقبل":وقال

(3(.حبانوابنحمد(2(،أ

فرأى(4(فانصرف!ي!،النبيخلفصليتحمد:أالامامروايةوفي

انصرفحتى!يواللهنبيفوقف،الصفخلففردا(5(يصليرجلا

".الصفخلفلفرد(7(صلاةفلا،صلاتكاستقبل":لهفقال(6(،الرجل

".وإسحاقأحمدلحديثاهذاوثبت"المنذر(8(:ابنقال

جماعة،فيوهوالصفعنالمنفردصلاةأبطلأنه:الدلالةفوجه

فصلاة،خاصةالمكانفيإلاينفردلمأنهمع،صلاتهبإعادةوأمره

.بالبطلانأولىوالمكانلجماعةاعنالمنفرد

صلاةصحتولومنفردا،يكونأنالفذهذاغايةأنيوضحه

".حين":وهـوطض(1(

.(423/(لمسندا(2(

.(2022(حديث(3(

.هـوطفيليستفانصرف""(4(

فذا".":س(5(

".الرجلعلىانصرفحين":وهـوطض(6(

.لمنفرد"":طهـو،الفذ":س(7(

قريبا.المتقدممعدببنوابصةحديثويقصد(.4184/(الأوسط(8(
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يعيدأنكذلكصلىمنوأمربنفيها،ع!يماللهرسولحكملما(1(المنفرد

(2(.صلاته

إلالحديثابهذاالاستدلاللايمكنكم:للوجوبالمسقطونقال

مخالفشاذقولوهذا(3(،الصفخلفالفذصلاةبطلانإثباتبعد

صحةعلىالناسجماعإصحتهاعلىدلوقد.العلمأهللجمهور

خلفجاللهرسولصلىوقد،الصفخلفوحدهاالمرأةصلاة

(4(.جبرئيل

مواقيتيعلمهجبرئيلأتاهجي!النبيأن":عبداللهبنجابرفروى

اللهرسولخلفوالناس،خلفه!اللهورسولجبرئيلفتقدم،الصلاة

مثلالظلكانحينوأتاه،الشمسزالتحينالظهرفصلى!!،

(5(،خلفه!ماللهورسولجبرئيلفتقدم،صنعكمافصنع،شخصه

اللهرسولصلىفقد(6(.النسائيرواهع!يم".اللهرسولخلفوالناس

.ضمنسقطت"لما"(1(

".الصلاةيعيدأنلذلك":س(2(

038(.376-(2/داودأبيسننتهذيبفيالمصنفبحثها(3(

الأربعةالمواضعفيوكذا."جبريل":وطالنسائيسننوفي،"جبرائيل":س(4(

التالية.

هـ.منسقطت"خلفه..صنع"كما(5(

المصنف.اختصرهوقد(،15(4حديث(6(

232



به.مقتديا(2((1(جبرئيلخلفلمجو

دخلحتىمشىثم،الصفخلففذاأبوبكرةأحرموقدقالوا:

(3(.بالإعادةلمجوالنبييأمرهولم،الصف

عنفأداره،بيدهفأخذع!يو،يسارهعنعباسابنأحرموقد:قالوا

إحرامهصحح(4(بل،الصلاةباستقباللمج!النبييأمرهولم،يمينه

يسارعنقامأنه،الفرضفيجابروحديث.النفلفيفهذافذا(5(،

(6(.يمينهعنفأقامه،بيدهفأخذ!ي!،اللهرسول

الصحيحةالأحاديثمعارضةمنالعجب:الموجبونقال

.الوجوهمنبوجهالأحاديثبينتعارضلافإنه؛ذلكبمثلالصريحة

ومعهبشاذ(7(،ليساللهفلعمرشاذ"قولهذاإن":قولكموأما

.سمنسقطت"جبريل.."رواه(1(

"فاقتديا"!:ض2((

عنه0اللهرضيبكرةبيأحديثمن(783(،البخاريأخرجه(3(

"!صحيح":س(4(

رضيعباسابنحديثمن(763(،ومسلم(،1(17البخارياخرجهلمايشير(5(

عنه.الله

وغيرهم،(،5351(خزيمةوابن(،479(ماجهوابن32(،6(3/أحمدأخرجه(6(

مسلمعندوهو.المغربصلاةفيكانذلكأنعنه،اللهرضيجابرحديثمن

.الفرضفيكانانهفيهليسولكن،عنهاللهرضيعنه(766(

"شاذ".وهـ:طهـ.منسقطت"ليس"(7(
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فلاتركها.منتهركهاولو،الصريحةالصحيحةودنته!م،اللهرسول

لتركهامسوغاتأويللنوعأوتركها،منعلىلخفائهاالسننتركيكون

عليها؟السنةلهذهالتاركترك(1(يقدموكيف.لغيره

سعيدمنهم،التابعينأكابرمنجماعةالسنةبهذهقالوقدهذا(2(

وحماد،،لحكمكا،دونهمومن.النخعيوإبراهيم،وطاووسجبير،ابن

الأوزاعيبهاوقالووكيح(4(.(3(،صالحبنلحسنوا،ليلىأبيوابن

بكروأبوأحمد،والإمام،راهويهبنوإسحاق،عنهالطحاوي-حكاه

(5(.خزيمةبنإسحاقبنمحمدوالمنذر،ابن

السنة!وهذه،القائلونوهؤلاءالشذوذ؟فأين

هوذلكلأن؛المعارضاتأفسدفمن؛المرأةبموقفمعارضتكموأما

أفسدتالرجالصففيوقفتلوحتىلها،المشروعالمرأة(6(موقف

"0تقدم":وسض(1(

.سفيليست"هذا"(2(

أئمةمنفقيه،الكوفيأبوعبدالله،الثوريالهمدانيحيبنصالحبنلحسنا(3(

361(.(7/للذهبيالسير:فيترجمتههـ،916سنةتوفي،الاسلام

.ضمنسقطت"ووكيع"(4(

.(01(3/قدامةلابنوالمغني(،4183/(المنذرلابنالأوسطينطر:(5(

."موقوف"هـ:(6(
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أحمد(3(.مذهبفيالقولينوأحد(2(1(،(حنيفةأبيعنديليهامنصلاة

صلاتها؟صحتالنساءصف(4(خلففذةوقفتلو:قيلفإن

لمالنساءصفعنالمرأة)5(انفردتإذابل؛كذلكليس:قيل

القاضيذلكذكر.الرجالصفخلفالفذكالرجلتها،صلاتصح

خلفلفرد)7(صلاةلا":ع!ي!قولهلعموم"(16؛تعليقه"فيأبويعلى

2(.1/55(الهماملابنالقديرفتحوشرح(،1/57(نيللمرغينالهدايةاينظر:(1(

."وإحدى":ض(2(

.(4624/(عمربيألابنالكبيروالشرح(،14(3/المغنيينظر:)3(

فيها.ليستصف"و""فذا.."،:س(4(

انفذت".":ط(5(

منالصحيحعلى":فقال(،4634/(الانصاففيالمرداويإليهعزاهوكذا(6(

".التعليقفيالقاضيبهقطع،المذهب

لكتابأسماءثلاثةالفقهاء،اختلافأوالكبير،لخلافاأو،التعليقوكتاب

بنأحمدبنخلفبنمحمدبنالحسينبنمحمدوهو،يعلىأبيالقاضي

المدخلفيكماجامعيةرسالةفيحققوكتابههـ،584سنةالمتوفىالفراء،

.رسالتانأنهماالعميرسليمانالدكتوروأفاد(.20601/(أبوزيدلبكرلمفصلا

،(391(2/يعلىبيألابنالحنابلةطبقات:وكتابهترجمتهفيوينظر

،(1/471(أبوزيدلبكرلمفصلالمدخلوا98(،/)18النبلاءأعلاموسير

.(079-2969/و(

لفذ".":س(7(
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للحديث؛الرجالخلفوحدهاكانتإذاماهذامنخرج"(1(.الصف

.العمومهذاعلى(2(عداهفيمابقي.الصحيح

جبرئيلخلف-عليهوسلامهاللهصلوات-صلاتهقصةوأما

حينالأمر،أولفيكانتبأنهاعنها:أجيبفقدخلفهوالصحابة،وحده

1(3(فذالصفخلفصلىللذي!ؤأمروقصة.الصلاةمواقيتعلمه

صحيح.جوابوهذا.ذلكبعدمتأخرةبالاعادة

المسلمين،إمامهوععؤكانالنبيأنوهواخر،جوابفيهوعندي

جبرئيلتقدموكان،وحدهبجبرئيلالمؤتمهووكان،أيديهمبينفكان

جانبه.لىإيكونأنمنالتعليمحصولفيأبلغ(4(عليه

وليتعلموابهليأتمواالمنبر(5(؛علىبهمصلىع!ي!النبيأنكما

إذاالامامع!يمنهيهفييدخللم.التعليملأجلذلكوكان،صلاته

.(231(ص/يجهتخرتقدم(1(

عداها"..."هـ:.."."نفي:س(2(

.ضفيليست"فذا"(3(

".السلامعليه":ط(4(

سعدبنسهلحديثمن(،45(4ومسلم(377(،البخاريأخرجهمالىإيشير(5(

.بنحوه،عنهاللهرضيالساعدي
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(1(.منهمأرفعمقامفييقومأنالناسأئم

دخولهقبلالركوعمنرأسهرفعألهفيهافليس(2(بكرةأبيقصةوأما

إليه!سبيلولا،ذلكثبتلو(3(بهاالتمسكيمكنوإئما،الصففي

ثم،الصفدونركعفيمنأحمدالامامعنالرواية(4(اختلفتوقد

فيوعنه،الركوعمنرأسهالامامرفعأنبعدفيهدخلحتىراكعامشى

.رواياتثلاثذلك

.مطلقا(6((5(تصح:حداهاإ

ولا،بالاعادة(7(بكرةأبايأمرلملمجيوالنبيأن:الروايةهذهوحجة

لحالااختلفولولا.أم،الركوعمنرأسهرفعقبلأدركههل:استفصله

ابنعن(،901(3/البيهقيطريقهومن(895(أبوداودأخرجهمالىإيشير(1(

ادلهرضيحذيفةعنرجلعنالأنصاريثابتبنعديعنخالدأبيعنجريج

".مقامهممنأرفعمكانفىيقمفلاالقومالرجلأمإذا":مج!مقالاللهرسولأنعنه

مبهم،رجلالحديثهذاإسنادفي"33(:(2/التنقيحفيعبدالهاديابنقالط

بهذاوضطفه."كلاموفيه،نيالدالايكونأنويحتمل،بمعروفليسخالدوأبو

54(.4(الغليلإرواءفيالألبانيالسياق

بكر".بيأ":هـوط2((

لو".أن":وسض(3(

".اختلف":ط(4(

يصح"."هـ:..""أحدها.:هـوط(5(

.(4438/(للمرداويالانصافينظر:(6(

بكر".أبا":ط(7(
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ثابت:بنزيدعن"(1(،سننه"فيمنصوربنسعيدوروى:لاستفصله

بها،ويعتدراكعا،يمشيثم،الصففييدخلأنقبليركعكانأنه"

يصل(2(".لمأمالصفوصل

بنإبراهيمروايةفيعليهانص.تصحلاأنها:الثانيةوالرواية

فيالركوعأدركمنوبينبينهوفرق.لحكمابنمحمدو،لحارثا

أدركهلومافأشبه،الركعةبهيدركماالصففييدركلملانه؛الصف

(4(.أصحابهأكثر(3(عندأصحالروايةوهذهسجد.وقد

وإلا،صلاتهتصحلمبالنهيعالماكانإن:الثالثةوالرواية

والنهيتعد"،لا":لهع!يمالنبيوقول(6(،بكرةأبيلقصة(؛صحت(ه

،(911(2/الخرقيمختصرعلىشرحهفيالزركشيالمصنفكسياقوساقهإليهوعزاه(1)

264(،0)9263،شيبةأبيابنبنحوهعنهوأخرج.السننمنالمطبوعفيوليس

وغيرهم.(،482-2832/)وعبدالرزاق(،19-209/)والبيهقي

أيضا:فيهوينظر،عنهماللهرضيوالتابعينالصحابةمنجملةعنأخرىاثاروعندهم

.(11-6118)7/رجبلابنالباريوفتح(،021-2811/)الزركشيشرح

لا".أم":ط.لم""أو:وسض)2(

"أكبر".:س)3(

".الأصحابجماهير"وعليه:وقال(،438)4/للمرداويالإنصاف(4)

النفلفيتصحأنهامنها:،أخرىرواياتوذكر(،438)4/للمرداويالإنصاف)5(

أولعذر.تضييقاخافإنتصحوألها،فقط

.البخاريفيوأنه233()ص/تخريجهتقدموقدبكر".أبي":ط)6(
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،بالاعادة(1(يأمرهلمحيث،بهلجاهلافيتركولكنالفساد،يقتضي

.بكرةأبيحالهذهوكانت

وقدالصلاةبابتداءأمرهماتركفيوجابرعباسابنقصةوأما

وإنما،الصلاةفيدخلاقدكاناأنهمافيهليسأولا(2(فهذافذين=أحرما

أولعندفأدارهما.يمينهلىإفأدارهمايسارهعنوقفاأنهمافيه

وقوفهما.

بالصلاةإحرامهصحفذاأحرمفمن،كذلكأحرماأنهماقدرولو

اخرمعهوقففمنوإلا.وحدهبالركوعالاعتباروإنمافيها،ودخوله

لمجميعاالمأمومينإحراماعتبرناولو.صلاتهصحتالركوعقبل

التكبيرابتداءفيجانبهلىإومنهويتفقحتىأحد(3(تحريمينعقد

أصلا.أحديعتبرهلمولهذا؛والمشقةلحرجاأعظممنوهذا،وانتهائه

أعلم.والله

فيحمدأوالامام"(4(،لسننه"فيأبوداودرواهماشر:العاالدليل

(1(هـ:"يأمر".

".لىأوفهذا..ابتداءفي":ض.".."فهذه:هـوط2((

اخر".":س."تحريمة":وسض(3(

".يؤذن"لا:لفظةفيهوليس5(.(47حديث4((
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منما":ع!ي!اللهرسولقال:قالالدرداءأبيحديثمن"(1((2(،مسنده"

،الشيطانعليهماستحوذإلاالصلاةفيهمتقامولايؤذنلاقريةفيثلانة

".القاصيةالذئبياكلفإنما؛بالجماعةفعليك

بتركعليهمالشيطانباستحواذأخبرأنه:منهالاستدلالفوجه

كانتولو.الصلاةوإقامة،الأذانشعارهاالتي،لجماعةا(3(صلاة

الشيطاناستحوذلماوتركهافعلهابينالرجليخيرندبا،(4(لجماعةا

شعارها(5(.وتاركتاركهاعلى

حديثمن"(6(،صحيحه"فيمسلمرواهماعشر:الحاديالدليل

حبانوابن(،1(486خزيمةوابن(848(،النسائيوأخرجه.(691(5/(1(

طريقمن،وغيرهم،الاسناد""صحيح:وقال374(/1(لحاكموا(،1012(

أبيعنطلحةأبيبنمعدانعنالكلاعيحبيشبنالسائبعنقدامةبنزائدة

به.عنهادلهرضيالذرداء

277(،/1(الخلاصةفيوالنووي،لحاكمواحبانوابنخزيمةابنصخحهوقد

387(.(3/المنيرالبدرفيالملقنوابن

.وسضفيليست"مسندهفي"(2(

.هـوطفيليست""صلاة(3(

".الصلاة":ض(4(

".الصلواتوإقامةالأذان":سفيزيادةهنا((5

(655(.حديث(6(

024



،المؤذنفأذنالمسجد،فيقعوداكنا:قالالمحاربيالشعثاء(1(أبي

منخرجحتىبصرهأبوهريرةفأتبعه،يمشيالمسجدمنرجلفقام

.!القاسمأباعمىفقدهذاأما:أبوهريرةفقاللمسجد،ا

المسجدفييجتازرجلارأىوقدأباهريرةسمعت(2(:روابةوفي

!(3(.القاسمأباعصىفقدهذاأما:فقال،الأذانبعدخارجا

(4(بخروجه!ي!اللهلرسولعاصياجعلهأنه:بهالاستدلالووجه

لا:يقولندبلجماعةا:يقولومن.جماعةالصلاةلتركه؛الأذانبعد

!وحدهوصلىالأذانبعدخرجمنرسولهولااللهيعصي

بهذالجماعةاوجوبعلى"(5("كتابهفيالمنذرابناحتجوقد

لمأوإتيانهالجماعةاتركفيمخيراالمرءكانلو":وقال،لحديثا

".يحضرهأنعليهيجبلاعماتخلفمنيعصيأنيجز(6(

تركها=شاءوإنفعلهاشاءإن،ندبلجماعةاصلاة:يقولوالذي

الشعباء"!":س(1)

65(.5)حديثأيضالمسلم2()

.وسضمنسقطتلمجم!م"القاسمأبا..روايةفيو")3(

المسجد".من":هنازيادةس(4)

.(4/531)لأوسطا(5)

!يخبر"لم"هـ:(6)
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،الصلاةإقامةفيالمؤذنأخذوقدالمسجدمنيخرجأنللرجليجوز

قام)1(صلوافإذا،لجماعةواالاماممعيصليفلايجلسأنلهيجوزبل

هذايفعلمنوأصحابهلمجماللهرسولرأىولو!وحدهفصلى

الانكار.غايةعليهلأنكروا)2(

لجماعةامعيصليلامنعلىوهو)3(هذا،دونهوماأنكرقدبل

برجلألستمعنا؟تصليلا)4("مالك:وقال،رحلهفيبصلاتهاكتفاء

؟")5(.مسلم

الجماعة،مسجدأتىثمصلىلمنلجماعةافيبالصلاةوأمر

معهم،فصلياجماعةمسجدأتيتماثمرحالكما)6(فيصليتماإذا":فقال

)8(."نافلةلكما)7(فإنها

نذكرونحن،عنهماللهرضيالصحابةجماعإعشر:الثانيالدليل

".أقام":س(1(

.لأنكر"":س(2(

.ضفيليست"وهو"(3(

ألا".":وسط(4(

77(.(ص/بنحوهيجهتخرمد(5(

."رحالكم":س(6(

."لكم":ط(7(

.(152(ص/قريبايجهتخرتيسيأ(8(
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إلاعنهايتخلفومارأيتناولقد"مسعود:ابنقولتقدمقد.نصوصهم

"(1(.النفاقمعلوممنافق

عنالمغيرةبنسليمانحدثناوكيعحدثناأحمد(2(:الاماموقال

فلمالمناديسمعمن":قالمسعود(3(ابنعنليالهلاموسىأبي

له".صلاةفلاعذرغيرمنيجب

عنالحصينبيأعنمسعرحدثناوكيعحدثنا:أيضاأحمد(4(وقال

يجبفلمالمناديسمعمن":قالالأشعريموسىأبيعنبردةأبي

له"(6(.صلاةفلاعذرغير(5(من

.(822/)صيجهتخرتقدم(1)

)3486(مصنفهفيشيبةأبيابنوأخرجه37(.)2/صالحلابنهأحمدمسائل)2(

به.سليمانعنوكيعطريقمن

تحريف!.مسعود"أبي"هـ:)3(

طريقمن)3482(شيبةبيأابنوأخرجه36(.2/)صالحلابنهأحمدمسائل(4)

به.مسعرعنكلاهما=نعيمأبيطريقمن(174)3/والبيهقي،وكيع

واحدغيررواه"قد(:141)8/مسندهفيالبزارلحافظاقاللكنمرفوعا،وروي

موقوفا".موسىبيأعنبردةبيأعنحصينأبيعن

بغير".":ط)5(

.سمنسقطتله"صلاة..أيضاأحمدوقال")6(
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عنالتيمي)2(حيانأبيعنسفيانعنوكيعحدثنا(:أحمد)1وقال

قيل:المسجد".فيإلاالمسجدلجارصلاةلا":قالعليعنأبيه

".المناديسمعمن":قالالمسجد؟جارومن)3(

عنمنصورأخبرنا)6()5(هشيمحدثنامنصور)4(:بنسعيدوقال

صلاتهتجاوزلميأتهفلمالنداءسمعمن":قالعلي)7(عنالحسن

عذر".منإلا،رأسه

لحارثاعنإسحاقبيأعن)9(إسرائيلعن)8(:عبدالرزاقوقال

طريقمن(1/794(عبدالرزاقوأخرجه38(.2/(صالحلابنهأحمدمسائل(1(

زائدةطريقمن57((3/والبيهقي،هشيمطريقمن(3488(شيبةأبيوابنالسفيانين

".صحيح"بسند(:(183الضعيفةفيالألبانيقال.بهحيانأبيعنكلهم=وسفيان

".حبانابن"هـ:."حبان"أبي:وطوسض(2(

وما".":س(3(

فيالمنذرابنالإمامسعيدطريقمنساقهوقد،سننهمنالمطبوعفيليس(4(

.(4/361(لأوسطا

به.هشيمطريقمن(9348(شيبةأبيابنوأخرجه

".هيثم":ط(5(

"أنبأنا".:س(6(

علي"."بن:هـوط(7(

كلاهما(1/024(والدارقطني(،57(3/البيهقيوأخرجه(،191(6لمصنفا(8(

جدا.ضعفوهالأعور،لحارثاإسنادهفيو.بهإسحاقبيأطريقمن

"."الثوري(:1/894(لمصنفافيو."أنس":ط((9
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وهويجب(2(فلمالمسجدجيرانمنالنداءسمع"من(1(:قالعليعن

له".صلاةفلاعذرغيرمنصحيح

المكينجيعأبيعنحصينبنعبدالرحمنعن(3(:وكيعوقال

منلهخيرمذابارصاصاآدمابنأدوناتمتليء(4(لأن":قالهريرةبيأعن

".يجيبهلاثمالمنادييسمعأن

عديعنمنصورعنسفيانعنوكيعحدثناأحمد(5(:الاماموقال

سمعمن":قالتعنهااللهرضيالمؤمنينأمعائشةعنثابتابن

به".يردولمخيرا،يجدفلمعذر،غيرعنيجبفلمالمنادي

ابنعنجبيربنسعيدعنثابتبنعديعنشعبةحدثنا(6(:وكيعقال

له"(7(.صلاةفلاعذرغيرمنيجبلمثمالنداءسمعمن":قالعباس

هـ.منسقطت"منأ(1(

.هـوطمنسقطتيجب""فلم(2(

الأوسطفيالمنذرابنطريقهومن(3484(شيبةبيأابنوكيعطريقمنأخرجه(3(

)/4137).

يمتليء".":ط4((

(3485(.شيبةأبيابنوأخرجه37(.(2/صالحلابنهأحمدمسائل(5(

موقوفافيهلخلافاتقدموقد(3483(.شيبةبيأابنوكيعطريقمنوأخرجه(6(

أصح.لموقوفاوأنومرفوعا

.سمنكلهاسقطت(لهصلاة"فلا:لىإأعبدالرزاقوقال":قولهمنالأسطر(7(
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:قالمجاهدعنليثعن(2(الثوريعن(1(:عبدالرزاقوقال

يشهدلا،الليلويقومالنهاريصومرجل:فقال،عباسابنرجلسأل(3(

فسألهالغد،جاءثمالنار".فيهو"عبالو:ابنفقال؟جماعةولاجمعة

شهرمنقريباإليهفاختلف:قالالنار".فيهو":فقال،ذلكعن

النار".فيهو":عباسابنويقولذلكعن(4(يسأله

عنيجئولموانتشارا،وشهرةصحةتراهاكماالصحابةنصوصفهذه

لوالمسألةفيمستقلدليلالاثارهذهمنوكل.ذلكخلافواحدصحابي

التوفيق.وبالله!؟وتضافرتتعاضدتإذافكيف(5(،وحدهكان

فصرا

الصلاةصحةفيشرطلجماعةاهل:وهي(6(،الثامنةالمسألةوأما

قولين:علىذلك،فيلهاالموجبونفاختلفلا؟أم

.(4137/(الأوسطفيالمنذرابنطريقهمنوأخرجه(.0991(حديث(1(

.هـوطمنسقطت"الثوريعن"(2(

".فسأل"هـ:(3(

".فسأله"هـ:(4(

.سمنسقطت"وحدهكانلو"(5(

العد.فيمتوالياغلطاكونهوتقدم.""السابعة:وطض".الثامن"هـ:(6(
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وهذا.وحدهبصلاتهذمتهوتبرأتاركها،يأثم،فرضأنها:أحدهما

روايةفيأحمدعليهونصأحمد(1(.أصحابمنالمتأخرينأكثرقول

هي:قالرجلاأنولو،فرضالصلاةلىإالداعيإجابة":فقال،حنبل

الحديث،خلافلكانوغيرهالوترمثلبيتيفيأصليها،سن!عندي

".جائزةوصلاته

كتابفي(2(نيالزاغوابنلحسناأبوذكوها،ثانيةروايةوعنه

.وحدهصلىمنصلاةتصحفلا،للصحةشرطأنها"(3(:الاقناع"

عقيل،ابنأبوالوفاءواختاره،الأصحاببعضعنالقاضيوحكاه

265(./4(للمرداويوالانصاف6(،(3/قدامةلابنالمغنيينظر:(1(

"!الزعفراني":طالزاعوني"،":س.هـوطفيليستابن""(2(

الزاغونيبنسهلبناللهعبيدبننصربنعبيداللهبنعليلحسنأبواوهو

،والفروعالأصولفيمتبخرافقيها،إماماكانببغداد،الحنابلةشيخ،البغدادي

فيتو،التصانيفكثير،والضيانةوالورعوالديانةبالصلاحمشهورا،واعظامتفننا،

للذهبيوال!ير4(،1/10(الحنابلةطبقاتعلىالذيل:فيترجمتههـ،527سنة

.(451(36/الاسلاموتاريخ6(،1/50(9

".لاقناعواالواضحفي"(:4/652(للمرداويالانصاففيو(3(

فيالاقناعأن4(1/50(الحنابلةطبقاتعلىالذيلفيرجبابنذكروقد

مجفد.
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:حزمابنقال،وأصحابهداودقولوهو(.1(التميميلحسنوأبوا

أصحابنا"(2(.جميعوهوقول"

الفريقين.حججنذكرونحن

؛شرطأنهاعلىيدلالوجوبفيذكرناهدليلكل:المشترطونقال

عهدةفيفبقي،بهأمرمايفعللمالمكلففتركهاواجبةكانتإذافإنها

الأمر.

:!اللهرسولأصحابقاللمابدونهاالصلاةصحتولوقالوا:

المناديسمع"من(3(:!يمالنبيقاللماصحتولو".لهصلاةلاإنه"

القبولوقففلماصلى"(5(.التيالصلاةمنه(4(تقبللميجبهلمثم

منالوضوءعلىالقبولوقفلماأنهكمااشتراطها،علىدلعليها

اشتراطه.علىدللحدثا

ولا(6(.أوشرط،ركنلفواتيكونأنإماالقبولونفيقالوا:

.(4/562(فلانصاوا،-7(6(3/لمغنيا(1(

.(4/691(لمحلىا(2(

من".إن":س(3(

يقبل"."هـ:)4(

.بنحوهعباسابنحديثمن-228(،226)ص/عليهوالكلاميجهتخرتقدم)5(

لا"."أو:س)6(
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الخمروشارب(1(،الآبقالعبدصلاةعنالقبولبنفيهذاينتقض

قارنمحريمأمرلارتكابهناكالقبولامتناعلأنيوما(2(؛أربعين

أجرها.فأبطلالصلاة

النار".فيإنه":عباسابنقاللماالمنفردصلاةصحتولوقالوا:

تصح(3(إنمافإنه؛واجبهبكانتلماأيضاصلاتهصحتولو:قالوا

كفاية.فيهماالوجوبأدلةمنذكرناوقد.بهأمرماأدىمنعبادة

شاءإنسنة،يجعلهاقسم:أقسامثلاثةوهم-لهاالمصححونقال

طائفةبهاقامإذا،كفايةفرض(4(يجعلهاوقسمتهركها.شاءوإنفعلها

وتصح،الأعيانعلىفرضهي:يقولوقسم.عداهمعمنسقطت

نأ:البجليعبداللهبنجريرحديثمن،وغيره7(0(مسلمأخرجهمالىايشير(1(

".صلاةلهتقبللمالعبدأبقإذا":قاللمجؤالنبي

،((5673والنسائي(3377(،ماجهوابن(،2176/(حمدأأخرجهمالىايشير2((

"،الشيخينشرط"على:وقال388(،/1(لحاكموا(،(5357حتانوابن

منكلهم،الاسناد"صحيح":وقال،أخرىطريقمن(4621/(فيوأخرجه

فسكرالخمرشرب"من:قال-لمجب!مالنبيأن:عنهاللهرضيعمروبنعبداللهحديث

من(1862(الترمذيوأخرجه.لحديثا.".صباحاأربعينصلاتهتقبللم

حشن".حديث":وقال،عنهاللهرضيعمرابنحديث

."يصح":وهـوطس.".."وأنه:هـوط(3(

.فرضا""هـ:(4(
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قال:قالعمرابنحديثمن(1("(2(،الصحيحين"قيثبتقد-:بدونها

وعشرينبسبعالفذصلاةعلىتفضلالجماعةصلاة":!يماللهرسول

."درجة

جماعةفيالرجلصلاة"!يم:النبيعنهريرةأبيعنوفيهما(3(،

وذلكضعفا(4(،وعشرينخمساسوفهوفيبيتهفيصلاتهعلىتضعف

إلايخرجهلالمسجداإلىخرجثمالوضوء،فأحسنتوضأإذاانه

بهاعنه(5(وحطت،درجةبهالهرفعتإلاخطوةيخطلمالصلاة

-ما(6(مصلاهفيدامماعليهتصليالملائكةتزللمصلىفإذا.خطيئة

ماصلاةفييزالولا"،ارحمهاللهم،عليهصلاللهم"+:يحدثلم

."الصلاةانتظر

صلاةوبينبينهايفاضرلمباطلةالمنفردصلاةكانتفلوقالوا:

والباطل.الصحيحبينمفاضلةلاإذ؛الجماعة

".الصحيح":وطس(1(

.بنحوه65(0(ومسلم6(،4(5البخاري2((

.البخاريلفظوهذا6(4(9ومسلم(،6(47البخاري(3(

."درجة":س."وعشرون"هـ:(4(

".وحط":وسض((5

هـ.فيليست"ما"(6(
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نأ:عفانبنعثمانحديثمن"(1(،مسلمصحيح"وفيقالوا:

الليل،نصفقامفكانماجماعةفيالعشاءصلىمن":قال!النبي

".كلهالليلقامفكانماجماعةفيالصبحصلىومن

المشبهفيوالحكم.بواجبليسبماجماعةفيفعلهافشبهقالوا:

التأكيد.فيدونهأوبهالمشبهفيكهو

حجته،!يمالنبيمعشهدت:قالالأسودبنيزيدروىوقد:قالوا

،انحرفصلاتهقضىفلما،الخيفمسجدفيالصبحصلاةمعهفصليت

بهما،فجيءبهما".علي":قاليصليا،لمالقومآخرفيبرجلينهوفإذا

قد،اللهرسوليافقالا:معنا؟".تصلياأنمنعكماما":قالفرائصهما.ترعد

أتيتماثمرحالكما(2(فيصليتمااذاتفعلا،فلا":قال.رحالنافيصلينا

4(."(السنن"أهلرواه"نافلةلكمافإنها(3(؛معهمفصلياجماعةمسجد

حديث)656(.)1(

."لكمرحا":س(2)

."نهماف!،معهما":س)3(

."صحيححسن":وقال2(،1)9والترمذي(،575)وأبوداود)858(،النسائي(4)

،(4651)حبانوابن(،1(927خزيمةوابن(،4/061)حمدأوأخرجه

عنالسوائيالأسودبنيزيدبنجابرعنعطاءبنيعلىطريقمنكلهم،وغيرهم

به.عنهاللهرضيأبيه
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الاماممعأدركثمرحلهفيأحدكمصلىإذا"(:1داود"(بيأ"وعند

".نافلةلهفإنهامعه،فليصلها(2(

نافلة.الثانيةتكن(3(لمالأولىصحةولولاقالوا:

،الصلاةفحضرتع!يمالنبيأتيت:قال(4(الأدرعبنمحجنوعن

الله،رسوليا:قلت؟"."ألاصليت:ليفقالأصل-ولم:-يعنيفصلى

واجعلها،معهمفصلجئتفإذا":قال.أتيتكثم،الرحلفيصليتقد

ابنهغيرراولهليسالأسودبنيزيدبأنوعلل؛لإسنادهتجهيلهالشافعيعنونقل=

وكان":وقال03(،1(2/البيهقيسننفيكما؛يعلىغيرراولجابرولاجابر،

لهلحديثاوهذاعطاء،بنيعلىيوثقونالأئمةمنوجماعةمعينبنيحيى

فيحجرابنوقال."صحيحوبشواهدهبهفالاحتجاجذكرها،تقدمقدشواهد

مندهابنأخرجه،يعلىغيرراويايزيدبنلجابروجدنا"وقد2(:29/)التلخيص

".المعرفةفي

فيكماالسكنوابنحيانوابنخزيمةوابنالترمذيلحديثاصححوقد

.(134)4/المنيرالبدرفيالملقنوابن92(،)2/الحبيرالتلخيص

)575(.حديث()1

فليصليها".":!(2(

يكن"."لمهـ:(3(

رع"."اذهـ:)4(

252



أحمد(1(.الامامرواه."نافلة

عمر.بنوعبدالله5(،وعباثة(4(،فر(أبيوعن(3(2(،هرير6(أبيعنالبابوفي

علىأتيت:قالميمونةمولىسليمانعنعمر:ابنحديثولفظ

يمنعكما:فقلتالمسجد،فييصلونوالقوم-بالبلاط-وهوعمرابن

تصلوا"لا:يقول!يماللهرسولسمعتإني:قال؟الناسمعتصليأن

)7(.والنسائيأبوداود(6(،رواه."مرتينيومفيصلاة

2(،04(5حبانوابن(857(،والنسائي(،(132مالكوأخرجه3(.44/(لمسندا(1(

ابنبسرعنأسلمبنزيدحديثمن"،صحيححديث":وقال371(/1(لحاكموا

(22(5/الوهمبيانفيالقالانابنأعلهوقد.بهعنهاللهرضيمحجنعنمحجن

هذاعلىورد،حالهتعرفولاعنهاسلمبنزيدروايةبغيريعرفلابسرابأن

المدنيين،حديثفيلحكماأنسبنومالك":السابقالموضعفيبقولهالحاكم

534(.(الارواءفيالألبانيصححهوقد،الموطأ"فيبهاحتجوقد

مج!ي!اددهرسولأن:عنهاللهرضيهريرةبيأحديثمن496((البخاريأخرجه(2(

".وعليهمفلكماخطؤواوان،فلكمأصابوافإن؛لكميصلون":قال

.وسضفيليست"وعنهريرةأبي"(3(

ليقال:قالعنهاللهرضيالغفاريذرأبيحديثمنآ((48مسلمأخرجه(4(

-أووقتها،عنالصلاةيؤخرونأمراءعليككانتاذاأنتكيف"!لخ!رو:اللهرسول

فإنلوقتها،الصلاةصل":قال؟نيتأمرفما:قلت:قالوقتها-"عنالضلاةيميتون

".نافلةلكفإنهافصل،معهمأدركتها

يجه.تخرتقذم((5

.((957حديث6((

=حبانوابن(،1461(خزيمةوابن(،291/(حمدأوأخرجه86(.0(حديث(7(
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فصل

وجه،كلمنالذمةبراءةيستلزملا(1(التفضيل:الموجبونقال

المفضلمناقضةمعيحصل(2(التفضيلفإنأومقيدا؛مطلقاكانسواء

يؤبذالجةأضحئي):لىتعاكقوله،وجهكلمنعليه(3(للمفضل

ضئزلثأقل):لىتعاوقوله2[،4]الفرقان/!هقبلأوشسنسشق!اضنر

كثير.وهو[.1ه/]الفرقان!الخذجنهأش

صلاةمنجزءاوعشرينسبعةمنواحداجزءاالفذصلاة4((فكون

.الوجوهمنبوجهندباكونهاولزوم،لجماعةافرضإسقاطيستلزملا(ه(لجمعا

يساربنسليمانعنشعيببنعمروطريقمن303(،)2/والبيهقي)6923(،=
مح!ء

به.عنهاللهرضيعمرابنراىانه

الحبيرالتلخيصفيكماالسكنوابنحبانوابنخزيمةابنصححهوقد

664(.)2/المنيرالبدرفيالملقنوابن(،156/)1

الأمرأنعلىذلكويرجع،الفرضوجهعلىكلتاهما:أي":البيهقيقالفائدب!:

علىمحمولموهو":النلخيصفيحجرابنوقال"،بحتموليساختيار،لإعادتها

".معهميعيدفإنهجماعةأدركثممنفرداصلىكانإنأمامنفردا،إعادتها

هـ.منسقطت"التفضيل"(1)

".التفضل":ط)2(

تحريف!."للمفصلالمفصل..التفصيل.."التفصيل:س)3(

"."يكون:س(4)

".لجميعا"وهـ:وطض)5(
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بينهما؛ماالفضلمنوبينهمابهما،الواجبيتأدى(1(أنوغايتها

فيصلاتهما(2(وبينواحداالصففيمقامهمايكونالرجلينفإن

ان":!سم!معنه"(3(،السنن"وفي.والأرضالسماءبينكماالفضل

ثلثها،نصفها،الاالأجر(5(منلهيكتبولمالصلاةليصليالعبد(4(

عشرها.بلغحتىخمسها"ربعها،

صلاةمنأفضلأحدهماصلاةفرضهما،يصلياناثنانعقل(6(فإذا

الفذصلاةفيمثله(7(يعقلفهكذا-فرضانوهما-أجزاءبعشرةالاخر

لجماعة.اوصلاة

)1)

)2)

)3)

)4)

)5)

)6)

)7)

!"دىينا..يتهماوغا":س

."تيهماصلا":ض

الرجلإن":بلفظ.عنهاللهرضيياسربنعماًرحديثمن(697(،أبوداود

خمسها،سدسها،سبعها،ثمنها،تسعها،،صلاتهعشرإلالهكتبومالينصرف

نصفها".ثلثها،ربعها،

عجلانابنطريقمنوغيرهما،281((2/والبيهقي32(،41/(حمدأوأخرجه

به.عماًرعنالمزنيعنمةبنعبداللهعنالحكمبنعمرعنالمقبريسعيدعن

.(1/021(الاحياءأحاديثتخريجفيالعراقيصححهوقد

."الرجل":ض

".لهالأجر"من:ضوفي.هـوطفيليست"له"

!بعدهليالتاالموضعفيوكذا،غفل"":ض

".يفعل"ولهما..:س
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منها"(1(،عقلتماالاصلا"لكمنلكليس":قولههذامنوأبلغ

ذلكبقدرالأجرمنلهكانواحدجزءفيإلاصلاتهفييعقللمفإذا

واحاجزءله،وحدهالمصليفهكذا.الصلاةمنذمتهبرئتوإنلجزء،ا

(2(.الذمةبرئتوإنالأجر،من

الفقهاءاصطلحوإن،صحيحةالشارعيسميهالاالصلاةهذهومثل

،أشرهعليهترتبماالمطلقالصحيحفإن(3(؛صلاةتسميتهاعلى

جلمنهايحصلولمأثرها،معظمفاتقدوهذه.مقصودهبهوحصل

عنهترفحأنلهاأحواوأحسن،الصحةمنشيءأبعدفهيمقصودها،

علىإلا(5(هذاوماجز!.فهوالثوابمنشيئاحصلتوإن(4(،العقاب

للصحة.شرطايجعلهالامنقول

هوإنماالتفضيلأن:فجوابهبدونهتصحلاشرطاجعلهامنوأما

صحيحةتكونإنماوحدهالرجلوصلاة.صحيحتينصلاتينبين

عنهم.اللهرضيالصحابةقالكما،لهصلاةفلاالعذربدونوأماللعذر،

واحد.غيركلامهمنعليهموقوفاعباسابنلىإعزاهوقد،عليهأقفلم(1)

.ضمنسقطت"الذمة..الصلاةمن")2(

".صحيحة":س(3(

"."العقاب:فيهوليس"،عنهترتفع":س(4(

.وسضمنسقطتإلا"")5(
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لهيكملالمعذورأنمنازعوهمعليهمأوردبهذاأجابوالووهؤلاء

وأما.واحداجزءاإلابالفعليستحقلاباصنهذلكعن(1(فأجابوا؛أجره

يصليأنعادتهمنكانإذابالئية،بل؛الفعلجهةمنفليس(2(التبكميل

يعلموالله،لجماعةاعليهوتعذرتسافر،أوحبسأوفمرض،جماعة

مع،أجرهلهيكملفهذاتركها؛لمالجماعةاعلىقدرلوأننيتهمنأن

العملين.حيثمنصلاتهمنأفضللجماعةاصلاةأن

صلاةلابا!نهصرحتقدالنصوصفإنبد؛ولاهذاويتعينقالوا:

سبعةمنجزءلهمنأنعلىفدل؛وحدهصلىثمالنداءسمعلمن

(3(.صلاةلهالذيالمعذورهوجزءاوعشرين

لموإنالعاجزعلىالقادر(4(العامليفضللىتعاواللهقالوا:

يشاء.منيؤتيه(5(فضلهفذلك،يؤاخذه

سألت:قالحصينبنعمرانعن"(6(،البخاريصحيح"وفي

".(1(هـ:"على

.ضمنسقطت"التكميل"وأما(2(

له".صلاةلا"الذي:س(3(

.هـوطفيليست"العاملو"."فضل"هـ:(4(

فضل".":س(5(

.(11(15حديث(6(
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فهوقائماصلىمن":فقالقاعد،وهوالرجلصلاةعن!مماللهرسول

فلهنائماصلىومن،القائمأجرنصففلهقاعداصلىومن،أفضل

المعذورفغيروإلاالمعذور،فيهوإنمافهذاالقاعد(1(".أجرنصف

فرضا.الصلاةكانتإذاشيءالأجرمنلهليس

اللهرسوليفعلهلمفإنهجنب؛علىالتطوعلهيجزلمنفلاكانتوإن

علىحرصهمشدةمع،ألبتة(2(أصحابهمنأحدولاالدهر،منيوماع!يم

خيرٍ.كلوفعل،العبادةأنواع

إلاجنبعلىالصلاةتجوز(3(ولا،منهيمنعالأمةجمهورولهذا

صل":حصينبنلعمرانع!م!مالنبيقالكماالقعود؛يستطعلملمن

وعمران"(4(.جنبفعلىتستطعلمفإنفقاعدا،تستطعلمفإنقائما،

!م.النبيعنهماسألالذيوهو،الحديثينراويهو(5(الحصينابن

الموضعين!في.".نصف"أجر:ض(1(

لما.لصحابةا":هـ(2(

."تصحولا":ض(3(

.(11(17البخاريأخرجه(4(

.سفيليست"الحصينابن")5(
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نصر

فيالعشاءصلىمن":عفانبنعثمانبحديثاستدلالكموأما

فيماوأظهر.الاستدلالأفسدفمن"الليلنصفقامفكأنماجماعة

فكأنماشوالمنستا(1(وأتبعهرمضانصاممن":ع!يمقولهعليكمنقضه

بل،الواجببهشبهوقد،واجبغيرالدهروصيامالدهر"(2(.صام

الواجب،الصومبه(3(شبهفقد؛مكروهكلهالدهرصيامأنالصحيح

الواجبعلىالأجرمضاعفةفيبالمستحبالواجبتشبيهممتنعفغير

الكثير.المستحبثوابثوابهيبلغحتى،القليل

نصا

،الأدرعبنمحجنوالأسود،بنيزيدبحديثاستدلالكموأما

قدكانالرجلأن(4(منهمواحدحديثفيفليس=وعبادةذر،وأبي

لما!يمالنبيأخبرولو.ألبتةلجماعةاعلىقدرتهمعمنفرداوحدهصلى

وحديصليت:يقللمعمرابنوكذلك.وأنكرعليه،ذلكعلىأقره

"بسث".:وسض(1(

"ثم:بلفظ،عنهاللهرضيالأنصاريأيوببيأعن(،4161(مسلماخرجه2((

".أتبعه

هـ.فيليستو"به"0سمنسقطتبه"شبه..بلالواجب"(3(

منهما".":ط(4(

925



لجماعة.اعلىأقدروأنا

ونقولعليها،يقدروهولجماعةاتركمنيصللمإنه:نقولونحن

لهؤلاءيثبتفحيث".لهصلاةلاإنه"!يخم:اللهرسولأصحابقالكما

هذهغيرمعجماعةصلوايكونواأن(1(؛أمرينأحدمنبدفلاصلاة

.الصلاةوقتمعذورينأويكونوا.لجماعةا

إعادةعليهيجبلمالوقتفيعذرهزالثملعذروحدهصلىومن

قاعداأوصلى،الوقتفيالماءوجدثمبالتيممصلىلوكما،الصلاة

فيالسترةوجدثمعرياناصلىأو،الوقتفيبرئثملمرض

ذلك(3(.ونحو2(.(الوقت

علىفرضلجماعةاصلاةأنعلىالشريعةأحكامدلتوقدقالوا:

:وجوهمنوذلكأحد(4(،كل

محافظةإلاجوازهوليسجائز،المطرلأجللجمعاأنأحدها:

منفردا.بيتهفيواحدكليصليأنالممكنفمنوإلا،الجماعةعلى

الصلاةوتقديم،الواجبالوقتتركجازلماندبالجماعةاكانتولو

."ينلأمرا":طهـو(1(

.ضمنسقطت"الوقتفي.قاعدا.صلى"أو(2(

.هـوطفيليستذلك""ونحو(3(

.واحد"":هـوط(4(
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محضبى.ندبلأجلوقتهاعن

القياموأطاقلجماعةافيالقياميستطعلمإذاالمريضأن:الثاني

منركنايتركأنومحال.القياموتركجماعةصلىوحدهصلىإذا

محضٍ.لمندوبالصلاةأركان

العملويعملون،الاماميفارقونالخوفحاللجماعةاأن:الثالث

ذلككل؛الصلاةوسطفيمنفرذاالاماميجعلونو،الصلاةفيالكثير

بدونوحدانايصلواأنالممكن(من(1وكان،لجماعةاتحصيللأجل

شاءإن،مندوبأمرلأجلوغيرهذلكيرتكبأنومحالالأمور.هذه

التوفيق.وبالله.يفعلهلمشاءوإنفعله

فصرا

يتعينأم،بيتهفيفعلهالههل:وهي(2(،التاسعةلمسألةاوأما

الامامعنروايتانوهماللعلماء،قولانفيهاالمسألةفهذهالمسجد؟

أحمد(3(.

.ضفي"من"ليست)1(

العد.فيلىتواخطأآنهوتقذمإ.التاسع"هـ:إ،"الثالثة:س"،"الثامنة:وطض2()

الصحيحهيالأولىوالرواية272(.4/)للمرداويالانصاف8(،)3/المغني)3(

اكثرهم.عليهوالذي،عندهمالمذهبمن
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(2(،الحنفيةقالتوبذلك.بيتهفيفعلهالهإحداهما(1(:

(4(.للشافعيةالوجهينأحدوهو(3(،والمالكية

عذر.منإلاالبيتفيفعلهالهليس(5(:والثانية

كفاية.فرضالمساجدفيفعلهاأن(6(:ثالثقولالمسألةوفي

الشافعي.لأصحاب(7(الثانيالوجهوهو

رحالهما؛فيصليا(8(اللذينالرجلينحديث:الأولالقولفوجه

عليهماينكرولمالمسجد،فيفعلها(9(لىإندبهماع!مالنبيفإن

لهما.رحافي(1فعلها(0

وقدعمر.بنعبداللهوحديث،الأدرعبنمحجنحديثوكذلك

."هماحدأ":طهـو(1(

.(1/578(عابدينابنوحاشية2(،1/44(الهماملابنالقديرفتحشرح2((

.(217/(لجليلاومواهب32(،1/0(للدرديرالكبيرالشرح(3(

23(.1/0(المحتاجومغني363(،2/(للعمرانيالبيان(4(

."ني"والثا:هـوط(5(

.هـوطفيليست""أن(6(

".الذي":س(7(

لا.انللذا":هـ(8(

."فعلهما":ط(9(

."فعلهما":س(01(
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الأحاديث.هذهتقدمت

!ي!النبي"كان:قالمالكبنأنسعن"(1(،الصحيحين"وفي

بالبساطفيأمربيتنا،فيوهوالصلاةحضرتفربماخلقا،الناسأحسن

بنا".فيصلي،خلفهونقومسك!ي!يقومثم،وينضحفيكنس،تحتهالذي

فرس،عن!يمالنبي"سقط:قال-أيضا-عنه"(2(الصحيحين"وفي

فصلى،الصلاةفحضرت،نعودهعليهفدخلنا،الأيمنشقهفجحش(3(

.قاعدا"

يأ:!يمالنبيسألت:قالذرأبيعن-أيضا-"(4(الصحيحين"وفي

المسجدثم،الحرامالمسجد":قال؟أولالأرضفيوضعمسجد

مسجد".فإنه؛فصلالصلاةأدركتكحيثماثم،الأقمى

وطهورا"(5(.مسجداطيبةأرضكلليجعلت":!يالهعنهوصح

.بنحوه،(956(مسلمو،(3026(ريلبخاا(1(

.(114(ومسلم،(986(ريلبخاا(2(

2(.1/14(الأثيرلابنالنهايةفيكما،جلدهانخدش:أي:جحش(3(

.(025(ومسلم3(،524(البخاري(4(

اللهرضيعبداللهبنجابرحديثمن52(،1(ومسلم(335(،البخاريفيأصله(5(

43(،(5/المختارةفيالضياءأخرجهوقد..".الأرضليوجعلت":بلفظعنه،

فيلحافظاقال،عنهاللهرضيأنسحديثمن(،12(4المنتقىفيالجارودوابن

.."صحيحلإسناد"(:1/438(الفتح
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وجوبعلىالدالةالأحاديثمنتقدمما:الثانيةالروايةووجه

المساجد(1(.إتيانفيصريحةفإنها؛الجماعة

بم!ي!اللهرسولأن:مكتومأمابنعنأحمد"(2(،الاماممسند"وفي

للناسأحلأنلأهمنيإ":فقال،رقةالقومفيفرأىالمسجد،اتى

الابييهفيالصلاةعنيتخلفانسالبعلىأقدرفلا،أخرجثمإماما،

".عليهأحرقته

ليست،بيوتهمفييصلونقوماتياثم"داود(3(:لأبيلفظوفي

".بيوتهم(4(عليهمفأحرقعلة،بهم

نأرخصةليتجدهل-:أعمى-وهورجلمكتومأمابنلهوقال

"(5(.رخصةلكأجدلا":قال؟بيتيفيأصلي

المتخلفهذايصليكمابيوتكمفيصليتملو"مسعود:ابنوقال

لضللتم"(6(.نبيكمسنةتركتمولو،نبيكمسنةلتركتمبيتِهفي

(1(ض:"المسجد".

)2).)3/423)

حديث(553(.(3(

.سفي"عليهم"لي!ست(4(

22(.90،24(ص/يجهتخرتقذم((5

مسلم.صحيحفيوأنه228(،(ص/تخريجهتقذم(6(
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ما":فقال،صلاةفيقوما!رالنبيفقد:قالعبداللهبنجابروعن

لجارصلاةلا":فقالبيننا(2(.كانلماءفقالوا:؟"الصلاةعن(1(خلفكم

(3(.الدارقطنيرواهالمسجد".فيالاالمسجد

الصحابةمنوغيرهطالبأبيبنعليعنالمعنىهذاتقدموقد

(4(.عنهماللهرف

صلاتهصحةففيعذر،غيرمنجماعةبيتهفيوصلىخالففإن

بيتهفيوصلاهاخالففإن""(5(:شرحه"فيأبوالبركاتقال.قولان

)1)

)2)

)3)

)4)

)5)

".هـ:"أخلفكم

..".لحال":سبيتنا"،في"كان:ض

عنسكينبنمحمدعنحكيمبنجنيدعنالسكينأبيطريقمن(،1/914(السنن

ابنقال.بهعنهاللهرضيجابرعنالمنكدرابنعنسوقةبنمحمدعنبكيربنعبدالله

أبوسكينوهما،حالهتعرفلامنفيه"343(:(3/والايهامالوهمبيانفيالقطان

مرفوغا،وعائشةهريرةأبيعنالبابوفي."حكيمبنوجنيد،الطائييحىبنزكرياء

.(161،621(ص/بعضهاتقدموقد.موقوفاعنهمالدهرضيعليوعن

2(.64-432(ص/

هـ،652سنةالمتوفي،الاسلامشيخجدتيميةبنعبدالسلامالبركاتأبا:يعني

.الخطابلأبيالهدايةشرح:كتابهفي

،منتهى:كتابهاسمأن6(/4(الحنابلةطبقاتذيلفيرجبابنلحافظاذكروقد

لحج،اأوائللىإكبار،مجلداتأربعمنه"بيض:وقال"،الهدايةشرحفيالغاية

.(281(48/للذهبيالإسلامتاريخ:أيضاوينظر."يبيضهلموالباقي
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ابناختارهماعلىبناءعذر؛غيرمنتصحلا(1(أنويتخرج.صحت

لا":قولهويعضده.النهيارتكبحيث،لجماعةاترك(2(فيعقيل

لقوله؛الصحةوالمذهب:قالالمسجد".فيإلاالمسجدلجارصلاة

سوقهفيأوبيتهفيصلاتهعلىتضاعفجماعةفيالرجلصلاة":ع!يم

المسجدلجارصلاةلا":قولهويحملضعفا"(4(.(3(وعشرينخمسا

بينهما.جمعاالكمالنفيعلىالمسجد"فيإلا

لاالمسجدحضوروأنأصحابنا،اختيارالأولىوالرواية:قال

الصلاةفإنظاهرها؛علىحملتإنجدابعيدةعنديوهييجب(5(.

أوفىبالكليةتركهاوفي(6(،وأعلامهالدينشعائرأكبرمنالمساجدفي

أكثرهمم(8(فتورلىإتفضيبحيث؛الصلاةاثارومحو(7(المفاسد،

فيصليتملو"مسعود:بنعبداللهقالولهذافعلها؛أصلعنالخلق

لا".أنويتخرج"صخت،:جملةمنهوسقطت،"جماعةبيتهفي":ط((1

تركه".":ط(2(

".وعشرون"هـ:."خمس"وهـ:وطض(3(

الصحيحين.فيوأته2(،05(ص/بنحوهقريبايجهتخرتقدم((4

تجب".لاحضورالجماعة":ض(5(

".وعلاماته..لمسجدافي":هـوط(6(

يمحو".":س(7(

"!قبورهم":س"،فتورهم":ض(8(
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تركتمولو،نبيكمسنةلتركتمبيتهفيالمتخلفهذايصليكمابيوتكم

لضللتم"(1(.نبيكمسنة

جائزالبيتفيفعلهاأن-أعلم-واللهالروايةهذهمعنىوإنما:قال

المساجد(2(فيفعلهافيكونالمساجد.فيتقامكانتإذاالناسلاحاد

عيق.فرضالأخرىوعلى،الروايةهذهعلىكفايةفرض

كانولوللأمطار.الصلاتينبينلجمعاجوازذلكعلىويدل:قال

لجمعاجازلماالمسجدفيالفعلدون،فقطلجماعةافعلالواجب

الانسانفإن،البيوتفيلجماعةاعلىقادرونالناسأكثرلأن؛لذلك

أوصديق،أوغلامأوولدزوجةعنده(3(يكونأنيخلولاغالبا

تركيجوزفلاذلك(5(.وغير،جماعةالصلاةفيمكنهما(4(أونحوهم،

لجماعةاأنعلملجمعاجازفلماسنة(6(.أجلمن-الوقت-وهوالشرط

كلامه.هذا".الأعيانعلىوإما،الكفايةعلىإما،فرضالمساجدفي

مسلم.فيوأنه228((ص/يجهتخرتقدم(1(

لمسجد".ا":هـوط2((

".تكون":هـوط(3(

."فيمكنه":ط."نحوه":وسضنحوها"،"هـ:(4(

.طفيليستذلك"وغير"(5(

"."السنة:هـوط(6(
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فرضالمساجدفيفعلهاأنلهتبينالتاملحقالسنةتأملومن

فترك.لجماعةوالجمعةاتركمعهيجوزلعارضإلا،الأعيانعلى

)1(تتفقوبهذالعذر،لجماعةاأصلكتركعذرلغيرالمسجدحضور

والاثار.الأحاديثجميع

بن)2(سهيلخطبهمموتهمكةأهلوبلغع!يم،اللهرسولماتولما

أهلمنخوفاتوارىفدمكة-على-عاملهأسيدبنعتابوكانعمرو،

ذلكبعدفخطبهم.الاسلامعلىمكةأهلوثبت،سهيلفأخرجه،مكة

تخلفمنكمأحداأنيبلغنيلاواللهمكة)4(،أهليا":وقال)3(،عتاب

")5(.عنقهضربتإلالجماعةافيالمسجدفيالصلاةعن

أعينهم.فيرفعةوزاده،الصنيعهذاع!ي!اللهرسولأصحابوشكر

فيلجماعةاعنالتخلفلأحديجوزلاانهبهاللهندينفالذي

أعلم.واللهعذر.منإلاالمسجد،

"يتفق".:سعذر".لغيرلجماعة"ا:ط(1(

.بعدهالتاليالموضعفيوكذا"سهل":س.ضفيليست"أهل"(2(

أسيد".بن":زيادةض(3(

هـ.منسقطت"مكة..الاسلامعلى"(4)

فيه:وليس"،عنقهضربنارابنا"فمن:بلفظ98((6/السيرةفيهشامابنبنحوهذكره(5(

.وغيره(172(8/كثيرلابنالبدايةوينظر:،المسجد"فيالصلاةعن"تخلف
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يتمولم،الصلاةنقرمنحكم:وهي1(،(العاشرةلمسألةاوأما

لمجاللهرسولفيها(2(شفىقدالمسألةفهذهسجودها.ولاركوعها

بهجاءتعمانفسهلناصحمعدلفلا.بعدهمنأصحابهوكذلك،وكفى

ذلكفيوأصحابه!لمجماللهرسولمذهبنسوقونحن.ذلكفيالسنة

بألفاظه.

فصلى،رجلفدخلالمسجد،دخل!ي!النبيأن:هريرةبيأفعن

فصل؛،ارجع":فقال،السلامعليهفرد!يم،النبيعلىفسلمجاءثم

!غيرهاحسنمالحقبابعثكوالذي:فقالثلاثا(3(."تصللمفإنك

القبلة،استقبلثمالوضوء،فأسبغالصلاةالىقمتاذا":قال.فعلمني

ثمراكعا،تطمئنحتىاركعثم،القرانمنمعكتيسرمااقرأثمفكبر،

حتىارفعثمساجدا،تطمئنحتىاسجدثمقائما،4((تعتدلحتىارفع

فيذلكافعلثمساخذا(5(،تطمئنحتىاسجدثمجالسا،تطمئن

لي.المتواالعدخطأعلىالتنبيهوتقدمالعاشر"."هـ:"،"التاسعة:وطض(1(

.هـوطفيليست"فيها"(2(

جاءثمصلى،كمافصلى"فرجع:جملةأعيدتمنهاوبدلا.سفيليست"ثلاثا"(3(

.مراتثلاثتصل"لمفإنكفصلارجع:فقال!،النبيعلىفسفم

."تعدل":هـوط(4(

.وسضفيليستساجدا"..ارفع"ثم(5(
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(2(.البخاريلفظوهذا،صحتهعلىمتفقكلها".(1(صلاتك

يقوملاغيرهوأن،الصلاةفيللدخولالتكبيرتعينعلىدليلوفيه

القبلة.واستقبالالوضوء،(3(يتعينكما،مقامه

الفاتحةتعينينفيلاتيسربماوتقييدها(4(القراءةوجوبوعلى

بأمفيهايقرالاصلاة"كل:قالالذيهوهذاقالالذيفإناخر؛بدليل

بفاتحةيقرألملمنصلاةلا":قالالذيوهو(5(،"خداجفهيالقران

ببعض.بعضها(7(سنتهتضربولا"(6(.الكتاب

أمرمايفعللمتركهامنوأن،الطمأنينةوجوبعلىدليل(8(وفيه

والاعتدال،الركوعفيبالطمأنينةأمرهوتأملبالأمر.مطالبافيبقى،به

يعتدلحتىالرفعركنفيالطمأنينةمجرديكفيلافإنه؛منهالرفعفي

."تكصلوا":ط(1(

.(793(ومسلم،(757(ريلبخاا(2(

."تعين":س(3(

."هاتقيد":ط(4(

صلى"من:بلفظ،عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن(593(،مسلمأخرجه(5(

.".يقرأ.لمصلاة

الصحيحين.فيوأنه(441(ص/يجهتخرتقدم(6(

"."سننه:ط.""يضرب:وسض(7(

"."وفيهـ:(8(
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.والاعتدالالطمأنينةبين(1(فيجمعقائما،

رأسهيرفعولمركوعهمنسجدثمركعإذاقال(2(:لمنخلافا

بهيأتيحتىالرفعبمجردالصلاةشرعمنيكتففلم!صلاتهصحت

فيه.معتدلا(3(يكونبحيثكاملا،

والتسميعوالسجود،الركوعفيالتسبيحوجوبهذاينفيولا

هوبهوأمرهذاقالالذيفإناخر؛بدليلمنه(4(الرفعفيوالتحميد

رئكبأشصفسبح)نزلتلمافقال،الركوعفيبالتسبيحأمرالذي

بالتحميدوأمر"(6(.ركوعكمفياجعلوها"74[(5(:]الواقعة/!اتعظيص

قبلها."قلنا":زيادةهـوط."فجمع":س(1(

بعدالاستواءأنفعندهما.الحسنبنمحمدوصاحبهحنيفةأبيمذهبهو(2(

الركوعفيوالطمأنينة،السجدتينبينلجلسةاوكذا،بفرضبىليسقائماالركوع

.(1/012(لهمامالابنالقديرفتحشرحينزر:والسجود.

"العبد".:زيادةض(3(

.هـوطفيليستا"منهو"،"والسجود"(4(

،"قال":بعدههـوط(5(

خزيمةوابن(887(،ماجهوابن86(،(9وأبوداود(،4/551(أحمدأخرجه(6(

صحيح":وقال5(،291/و(347(،/1(لحاكموا(،(8918حبانوابن6(،00(

عامربنعقبةعنعامربنإياسعنالغافقيأيوببنموسىعنطرقيمنالإسناد"،

:قال[1/لأعلى]ا!لأغلىارئك)سبحاشصنزلتفلماً:لحديثاوتتمة،بنحوهلجهنيا

372(.(3/المجموعفيإسنادهالنوويوحسن.،سجودكمفياجعلوها"
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ربنافقولوا:حمدهلمناللهسمع(1(:الإمامقالاذا":فقال،الرفعفي

فيه،وبالطمأنينة،بالركوعأمرنا(3(الذيفهوالحمد"(2(.ولك

والتحميد.،لتسبيحوبا

وفيجالسا"(4(،تطمئنحتىارفعثم"السجود:منالرفعفيوقال

)1)

)2)

)3)

)4)

الارواءفىنىالألباوضعفه..".لإسنادهمصرأهلانفرد":عقبهابوداودوقال

عامبر.بنإياسلجهالة334(؟(

ثقاتمن":حديثهعقبصحيحهفيحبانابنعنهقالعامربنإياسولكن

اتفقاوقدالاسناد،"صحيح347(:/1(المستدركفيلحاكماوقال"،المصرلين

القاضي،أيوببنموسىعئموهوعامر،بنإياسغير،برواتهالاحتجاجعلى

فيحجرابنوقالالاسناد".صحيح"51(:9(2/فيوقال،الاسناد"ومستقيم

،الثقاتفىحئانابنوذكره،بهبأسلا:العجلي"قال(:1/691(التهذيب

".بالقويليس:المستدركتلخيصفيالدهبيخطومن،خزيمةابنلهوصخح

"."صدوق(958(:التقريبفيوقال

أيوببن"موسى(:016(ص/المدينيلابنشيبةبيأابنسؤالاتفيولكن

فكان،عمهعنرواهاأحاديثأحاديثهمنأنكروأنا،ثقةكان:فقالالغافقي

يرفعها".

.وسضفيليست""الامام

.بنحوههريرةبيأحيثمن(،04(9ومسلم(697(،البخاريأخرجه

"أمر".:وسض

27(.0(ص/يجهتخرتقدم
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حتىالسيفكحدالرفعبمجرديكتففلمجالشا"(2(.تعتدلحتى"1(:لفظ(

.والاعتدال،فيهوالطمأنينة،بالرفعأمرففيه.والاعتدالالطمأنينةتحصل

وجوبهإسقاطعلىلحديثاهذافييذكرلمبماالتمسكيمكنولا

الأخير،والتشهد،الفاتحةيوجبالشافعيفإن؛الأئمةمنأحدعند

مقدارلجلوسايوجبوأبوحنيفة.فيهيذكرولم!ي!،النبيعلىوالصلاة

وماللش.فيهذلكيذكرولم،فيبالمناالصلاةمنوالخروجالتشهد،

فيالتسبيحيوجبحمدوأ.فيهيذكرولم،والسلامالتشهد،يوجب

يذكرولم"،لياغفررب":وقولوالتحميد،والتسميعوالسجود،الركوع

فيه.يذكرلمماكليسقطأنلأحديمكنفلا.لحديثافي

كانتولو،مرتينالصلاةتلكعلىأقرهقد!لمجصاللهفرسول:قيلفإن

(3(.باطلعلىيقرلافإنهعليها؛يقرهلمباطلة

لمفإنكفمل،ارجع":لهيقول!سيموهوأقرهقديكونكيف:قيل

أبلغإنكاروأيشرعها،التيالصلاةمسمىعنهونفى(4(،فأمره"؟تصل

هذا!من

"اخر".:زيادةس(1(

067(.(3/المنيرالبدرفيالملقنابنوصححه95(.0(خزيمةابنأخرجه(2(

"."الباطلهـ:(3(

"."بالصلاة:هـزيادة(4(
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.الصلاةنفسفيعليهينكرلمفهو:قيلفإن

التعليممن(1(تمكينهوعدمله،التنفيرمنذلكفيلمانعم؛:قيل

حتىبولته(2(إكمالعلىالمسجدفيبالالذيأقركما،ينبغيكما

اللهصلوات.ولطفه،تعليمهوكمال،رفقهمنوهذا(3(.علمهثمقضاها،

عليه.وسلامه

اقطعها.:الصلاةنفسفيلهقالفهلا:قيلفان

أقرهلو،نعم.وأولى"،(5(بولكاقطع":للبائليقللمكما(4(:قيل

الصلاةمسمىعنهينفولمبإعادتها،يأمرهولم،الصلاةتلكعلى

لكم.متمسكافيهكانالشرعية

".تمكنه":وهـوطض(1(

".بوله":ط2((

فينحنبينما:قالعنهاللهرضيأنسبىعن(285(،مسلمأخرجهماإلىيشير(3(

أصحابفقالالمسجد،فييبولفقام،أعرابيجاءإذمج!ي!اللهرسولمعالمسجد

حتىفتركوه،"دعوهتزرموه،لا":ع!ي!اللهرسولقال:قالامهمه:بم!ي!اللهرسول

هذامنلشيءتصلحلالمساجداهذهإن":لهفقالدعاهع!ي!اللهرسولإنثم،بال

فأمر:قال.."القرانوقراءة،والصلاة،وجلعزاللهلذكرهياثماالقذر؛ولاالبول

عليه.فشنهماءٍمنبدلوفجاء،القوممنرجلا

.هـوطفيليست"كما"(4(

"وهذا".:زيادةط(5(
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كاملة.صلاةتصللم:أي"تصللم":قوله:قيلفإن

1(،(كاملةصلاةيصللمصلاتهتصحلممنأنسوىنقولوكذلك:قلنا

ثممستحباتها،ببعضأخلقد،صحيحةصلاةلهتكونأنالممتنعوإنما

االبطلانغايةفيهذا"،تصللمفإنكفصل،،ارجع":له2((يقول

المسجدفيجالسهوع!بينمااللهرسولأن:رافعبنرفاعةوعن

ثم،صلاتهفأخففصلى،كالبدويرجلجاءإذمعهونحنيوما

فارجع(3(،وعليك":لمجيمالنبيفقاللمجيم،النبيعلىفسلم،انصرف

النبيتييأذلككلأوثلاثا،مرتينذلكففعل".تصللمفإنكفصل؛

فصل؛فارجع"وعليك،(4(:لمجي!النبيفيقولجميم،النبيعلىفيسلم!ي!،

صلاتهأخفمنيكونأنعليهموكبرالناسفعاف(5(."تصللمفإنك

.هـوطمنسقطت"كاملة..قلنا"(1(

".أقولثم..بنقضأخل..صلاةيصليأنالممتنع":ض2((

.سفيليستو"وعليك"،"له":هـزيادةوفي،طفيليستالنبي""(3(

.ضفيليستجم"النبيفيقول..علىفيسلم"(4(

نسخة-السننمخطوطةفيهيوهكذاكفها.النسخفيوقعتكذافعاف""كلمة(5(

إشارةوكأنها،""فخاف:هامشهافيوكتبعليها،وصخحب(،2/(5الكروخي

شعيبوطبعة333(/1(الترمذيسننمنعوادبشارطبعةوفي.نسخةلىإ

لحديثاأخرجحيث(؛(553للبغويالسنةشرحوفي356(،/1(الأرناؤوط

علىنضحيث(؛042(5/الأثيرلابنالأصولجامعوفي،الترمذيطريقمن

.الترمذيسياق
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بشر،أنافإنما؛وعلمنيفأرني:ذلكاخرفيالرجلفقال.يصللم

الله،أمركمافتوضأ،الصلاةلىاقمتاذاأجل،":فقال!وأخطئأصيب

وهلله،وكبرهاللهحمدفاوإلافاقرأ،قرانمعككانفإن،وأقمتشهد،ثم

ثمساجدا،فاعتدلاسجدثمقائما،اعتدلثمراكعا،فاطمئناركعثم

صلاتك،تمتفقدذلكفعلتفإذاقم،ثمجالسا(1(،فاطمئناجلس

".صلا"لكمنانتقصتشيئامنهانتقصتوإن

منانتقصمنانه(2(،الأولمنعليهمأهونهذافكان:قال

الامامرواه.كلها(4(تذهبولم،صلاتهمنانتقصشيئاذلك(3(

."(6(السنن"هلوأ(،5حمد(أ

.وخطأه،"فخاف":النسخبعضفيوقعانهلىابشاروأشار=

وأثبتها،فخاف""(201(1/للسننطبعتهفيشاكرأحمدالشيخصوببينما

5(.(45خزيمةابنصحيحمنالمطبوعفيكذلكوهوهنا.ماهامشهفيوخطأ

مرتين.جالسا"فاطمئناجلسثمساجدا،فاعتدلاسجد"ثم:جملةهـتكررت(1(

."أول"هـ:(2(

.هذا"":هـوط(3(

."تنقص":ط(4(

)5))4/04.)3

:وقال،لفظهوهذا3(20(والترمذي(،01(53والنسائي85(،(8أبوداود(6(

ابنوأخرجه،"وجهغيرمنلحديثاهذارفاعةعنرويوقدحسن،حديث"

،((1787حبانوابن5(،(45خزيمةابنوصححه(.046(مختصراماجه
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الله:تقولثم،القرانمنشئتبماوتقرأ"(:1داود(بيأروايةوفي

".بهفاقرأقرآنمعككانفإن":وعنده.أكبر"

فأحسنفتوضأ،تصليأنأردتإذا"لأحمد(2(:روايةوفي

شئت،بمااقرأثم،القرآنبأماقرأثمفكبر،القبلةاستقبلثم،وضوءك

ومكن،ظهركوامدد،ركبتيكعلى(3(راحتيكفاجعلركعتفإذا

لىإالعظامترجعحتى،صلبكفأقمرأسكرفعتفإذالركوعك،

فاعتمد(4(رأسكرفعتفإذا،لسجودكفمكنسجدتفإذامفاصلها،

".وسجدةركعةكلفيذلكاصنعثم،اليسرىفخذكعلى

قولهلىإ"اللهأمرككماتوضأ":لحديثاهذافيقولهضممتفإذا

علىالوضوءوجوبأفاد"(5(بهاللهبدابماابدؤوا":والمروةالصفافي

فينيالألباوتعقبه".الشيخينشرطعلىصحيح"368(:/1(لحاكماوقال-

لمخلأدبنيحىبنعليفإن؛وحدهالبخاريشرطعلى":فقال(928(الارواء

وينظر:،الترمذيكلاممنتقدمكماإسنادهفياختلفوقدشيئا".مسلملهيخرح

82(./1(حاتمأبيابنعلل

861(.(حديث(1(

)2))/40.)34

".راحتك":ض(3(

.أعلاهالمثبتلىإلهامشافيوأشار."فاجلس":س(4(

اخرجهوقد!ش!م.حجتهصفةفي،الطويلعنهاللهرضيجابرحديثمنجزءهو(5(

المحلىفيحزمابنوصخحه،فابدؤوا"":اللفظبهذاوغيره(6292(النسائيئ

.(901(ص/المحررفيعبدالهاديوابن(48(2/
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سبحانه.اللهذكرهالذيالترتيب

لمطلقتقييد"شئتبمااقرأثم،القرانبأماقرأ":لحديثافيوقوله

بماوتقرأ"(1(:قولهمعنىوهذا."القرانمنمعكتيسربمااقرأ":قوله

وكبرهاللهحمدفاوإلاقرآنمعككانفإن":وقال"،القرانمنشئت

فلامج!ي!،مرادهتبينوهيبعضا،بعضها(2(يبينلحديثافألفاظ".وهلله

بقيتها(3(.ويتركمنها،بلف!يتعلقأنيجوز

،غيرهدوناللفظهذاتعيينفيهأكبر"الله(4(:تقولثم":وقوله

وأبوداود86(،2)الترمذيوأخرجه.أبدا"":بلفظ(121)8مسلموأخرجه

منعندواحدلحديثاومخرج.نبدا"":بلفظ3(،740)ماجهوابن(،091)5

جابرعنأبيهعنمحمدبنجعفرروايةمنفهو،ألفاظهماختلافمعأخرجه

بنوننبدأ""روايةعلىوالقطانوسفيانمالكاجتمعوقد.بهعنهاللهرضي

غيرهم.منأحفظوهم،لجمعا

2(،13)6/الملقنلابنالمنيروالبدر73(،/1)دقيقلابنالالمامينظر:

.(0211)نيللألباوالارواء2(،205/)لحبيراوالتلخيص

".قولهلحديثامعنى"وهـ:ضوفي."الحديثفي":زيادةط(1)

"."تبين:ض)2(

".أويترك":س0"ونترك..نتعلق"هـ:)3(

"!ليقو":ض"،"يقولهـ:(4)
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التكبير"(1(.تحريمها":قولهفيالمعهودالتكبيروهو

لىاالعظامترجعحتىصلبكفائمرأسكرفعتفإذا":وقوله

فيه.والطمأنينة،منهوالاعتدال،الرفعوجوبفيصريحمفاصلها"

صلاةتجزئلا":!يالهاللهرسولقال:قالالبدريمسعودبيأوعن

أحمد(2(،الامامرواهوالسجود".الركوعفيظهرهيقيمحتىالرجل

)1(

)2)

وابن)3(،والترمذي(،164)وأبوداود(،1/231)حمدأأخرجهمالىإيشير

الحنفيةبنمحمدعنعقيلبنمحمدبنعبداللهطريقمنكلهم)275(،ماجه

الطهور،الصلاةمفتاح"-لمج:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيعليأبيهعن

".التسليموتحليلهاالتكبير،وتحريمها

عليئوحديث،عنهماللهرضيوغيرهماوعائشةسعيدبيأحديثالبابوفي

أصح.

بنوعبدالله،وأحسنالبابهذافيشئأصخلحديثاهذا":عنهالترمذفيقال

..حفظهقبلمنالعلمأهلبعضفيهتكلموقد،صدوقهوعقيلبنمحمد

إبراهيمبنوإسحاقحنبلبنأحمدكان:يقولإسماعيلبنمحمدوسمعت

".عقيلبنمحمدبنعبداللهبحديثيحتخونوالحميدي

وصححه(،17)3/السنةشرحفيالبغويعنهاللهرضيعليحديثحسنوقد

ابنإسنادهوصخح2(،1/16)الحبيرالتلخيصفيكماالسكنوابنلحاكما

صححهثم3(00)الارواءفيالألبانيوحسنه323(،)2/الفتحفيحجر

.شواهدهبمجموع

)4/911).
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".صحيححسنحديث":الترمذيوقال(،"(1السنن"وأهل

(2(،السجدتينوبين،الركوعمنالرفعأنفيصريحنصوهذا

به.إلاالصلاةتصحلاركنفيه(3(والطمأنينة،فيهوالاعتدال

!يو،اللهرسولعلىقدمناحتىخرجنا:قالشيبانبنعليوعن

صلاتهيقيملارجلا(4(عينهبمؤخرفلمح،خلفهوصلينا،فبايعناه

معشريا":قاللمجي!النبيقضىفلماوالسجود-،الركوعفيصلبه:-يعني

رواهوالسجود".الركوعفيصلبهيقململمنصلاةلا،المسلمين

)1)

)2)

)3)

)4)

87(،0(ماجهوابن2(،6(5والترمذي(،01(27والنسائي85(،(5أبوداود

عنالأزديسخبرةبنعبداللهمعمرأبيعنعميربنعمارةطريقمن،وغيرهم

متقاربة.بألفاظعنهاللهرضيالبدريعمروبنعقبةمسعودأبي

والبيهقي(،2918(حبانوابن(،195(خزيمةوابنالترمذيصخحهوقد

"حسن:فقال89((3/السنةشرحفيوالبغوي،"صحيحإسنا؟":فقال88(،(2/

".صحيح

"السجود".:وطض

.ضفيليست"فيه"

".عينيه":ط.تحريف.بمؤخر"فألح"هـ.

7(:(ص/المصباحفيالفيوميقاللها.الصحيحالضبطهذا"مؤخر":وقوله

ما:مؤمن"بوزن(:4(ص/الصحاحمختاروفي"،الصاعيليما:الهمزة"ساكن

".الصدغيلي
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(2(.ماجهوابن1(،أحمد(الامام

صلاةتجزئلا":قولهبدليل(3(؛تجزئه:يعني"صلاةلا":وقوله

هذافيحمدأولفظوالسجود".الركوعفيظهرهيقيمحتىالرجل

".وسجودهركوعهبينصلبهيقيملارجلالىاللهلاينظر":لحديثا

صلاةلىااللهينطرلا"قال(4(:ع!ي!اللهرسولأن:هريرةبيأوعن

حمد(5(.أالامامرواه."وسجودهركوعهبينصلبهيقيملارجل

المسند(4/23(.(1(

والبيهقي(،1918(حبانوابن(،5(39خزيمةابنوأخرجه.87(1(حديث(2(

بنعليأبيهعنعليبنالرحمنعبدعنبدربنعبداللهطريقمن،وغيرهم(501(3/

إسناده"(:23601/(المهذبفيالذهبيقال.بنحوهمرفوغاعنهاللهرضيشيبان

".ثقاترجاله،صحيح"إسناد32(:4(الزجاجةمصباحفيالبوصيريوقال،"صالح

."مجزية":وسض(3(

.ضفيليستقال"لمجيماللهرسولأن"(4(

بنعبداللهعنكثيرأبيبنيحىثنايسافبنعامرطريقمن525(.(2/المسند(5(

أحاديثتخريجفيالعراقيقال.بهعنهاللهرضيهريرةأبيعنالحنفيبدر

".صحيح"لإسناد:الاحياء

وقال،صالح:أبوحاتموقالمعينابنوثقه،يسافبنعبداللهبنعامر:إسنادهوفي

ابنوذكره،ضعفوفيهحديثهيكتب:العجليوقال،صالحرجل،بأسبهليسأبوداود:

حديثه.يكتبضعفهومع،الثقاتعنلحديثامنكر:عديابنوقال،الثقاتفيحبان

2(.42(3/حجرلابنواللسان85(،(5/عديلابنالكاملينظر:
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اللهرسولقال:قالعبداللهبنجابرعن"(1(،البيهقيسنن"وفي

والسجود".الركوعفيصلبهفيهاالرجليقيملاصلاةتجزئلا"جم!:

صلاةأنهاوأخبر،صلاتهالمصلينقرعنجم!النبينهىوقد

بنعبدالرحمنحديثمن"(3(،السننو"المسند"(2(،"ففي.المنافقين

وأن،السبعوافتراش،الغراب(4(نقرةعنع!يماللهرسولنهى":قالشبل

الذهبيوقالبكير،بيأابن:يعني"يحىبهتفرد":وقال88(،2/(الكبرىالسنن(1(

عنمعمرأبيحديثمنيقصد:"أولىالأولالإسناد"023(:(2المهذبفي

مسعود.بيأ

))2/3)284،444).

تميمطريقمنكفهم(.421(9ماجهوابن(،2111(والنسائي862(،(أبوداود(3(

أخرجهوقد.بهمرفوغاعنهاللهرضيشبلبنالرحمنعبدعنمحمودابن

:فقال352(/1(لحاكموا(2277(،حئانوابن(662(،خزيمةابنلهمصححا

".صحيححديث"

"فيه(:541(2/تاريخهفيالبخاريعنهقالالفيثيمحمودبنتميمإسنادهوفي

الضعفاء،فيوالدولابي،العقيليوذكره،الثقاتفيحبانابنذكرهوقدنظر".

وميزان(،1/154(التهذيبتهذيب:وينظر،عليهيتابعلا:العقيليوقال

7(.29/(لاعتدالا

بشواهد(1(168الصحيحةفيالألبانيح!نهقدلكن؟ضعيفهذاعلىفإسناده

له.أخرى

نقر".":س(4(
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المعير".(2(يوطنكماالمسحدفيالمكانالرحل(1(0 ..يوط!

بالغراب؛لحيواناتباالتشبهعنالصلاةفيالنهيلحديثافتضمن

لزومهفيوبالبعيرالسجود،فيذراعيهبافتراشهوبالسبع(3(،النقرةفي

البعير(4(.يوطنكمايوطنهالمسجد،منمعينامكانا

كإقعاءوإقعاء،الثعلبكالتفاتالتفاتعننهى"آخر:حديثوفي

حمد(5((6(.أأخرجه."لخيلاكأذنابالأيديورفع،الكلب

بها.(7(التشبهعننهىحيواناتلستفهذه

."توطنعن":هـوط(1(

."توطن"هـ:2((

".نقره..التشبيهعن":س(3(

".توطن..توطنه":ط(4(

31(،1(2/فيهولكن،المصنفساقهالذيباللفظالمطبوعالمسندفيأرهلم(5(

عنهاللهرضيهريرةأبيعنمجاهدعنزيادأبيبنيزيدعنلثمريكطريقمن

كنقرةنقرةعننيونها...ثلاثعننيونهابثلاثءلمجماللهرسولأمرني":قال

إسنادهحسنوقد."الثعلبكالتفاتوالتفات،الكلبكإقعاءصماقعاء،الديك

08(.(2/المجمعفيوالهيثمي2(،80(1/الترغيبفيالمنذري

هـ.فيليستأحمد"أخرجه"(6(

".التشبيه":س(7(
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صجح"ففي،المنافقينصلاةبأنهاالنقارصلاةمنوصفهماوأما

فيمالكبنأنسعلىدخلأنه:عبدالرحمنبنالعلاءعن"(1(مسلم

:قالعليهدخلنافلما:قالالظهر،منانصرفحين،بالبصرةداره

تقدموا(2(:قالالظهر،منالساعةانصرفناإنمافقلنا:العصر؟أصليتم

الله!رسولسمعت:قالانصرفنافلمافصلينا،فقمناالعصر،فصلوا

بينكانتاذاحتىالشمسيرقب(3(يجلس،لمنافقاصلاةتلك":يقول

قليلا".الافيهااللهيذكرلاأربعا،فنقرهاقامالشيطانقرني

-يريد:عنهايتخلفومارأيتناولقد"مسعود:ابنقولتقدموقد

"(4(.النفاقمعلوممنافقإلا-الجماعة

قامواوإذاخدعهغوهوادئهيخدعونالمتفقين!ان:لىتعاقالوقد

.[241]الئساء/!إلاقليلأالئهولايذكرو%الئاسونيراءكساكمواقالضلؤةاإلى

القيامعندالكسلالنفاف؛علاماتمنالصلاةفيصفاتستفهذه

فيها،اللهدكروقلةونقرها،وتأخيرها(5(،فعلها،فيالناسومراءاةإليها،

جماعتها.عنوالتخلف

حديث)622(.)1(

."فقدموا"هـ:(2)

".فجلس":س."لمنافقين"ا:وهـوطس)3(

.(282)ص/تقدم(4)

وقتها"0اح"هـ:(5)
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ثم،بأصحابهع!ي!اللهرسولصلى:قالالأشعريعبداللهأبيوعن

وينقريركعفجعل،يصليفقامرجل)1(،فدخل،منهمطائمةفيجلس

ماتماتلوهذاترون":فقال،إليهينظر!شيماللهورسول،سجودهفي

مثلانما،الدمالغرابينقركماصلاتهينقرع!ي!،محمدملةغيرعلى

وأتمرةالايأكللا؛لجائعكاسجودهفيوينقر،يركعولايصليالذي

النار،منللأعقابووبلالوضوء،فأيسبغوا.عنهيغنيانفما،تمرتين

.والسجود"الركوعفأتموا

بهذاحدثكمن:الأشعريعبداللهلأبيفقلت:أبوصالحوقال

،العاصبنوعمروالوليد،بنخالدالأجناد،أمراء:قال؟لحديثا

اللهرسولمنسمعههؤلاءكل.سفيانبيأبنويزيد،حسنةبنوشرحبيل

")2(.صحيحه"فيخزيمةابنبكرأبورواه!ر.

."منهم":قلادةهـوط(1(

98(،2/(والبيهقي،مختصرا(54(5ماجهابنوأخرجه(665(.حديث2((

عنالأحنفبنشيبةعنمسلمبنالوليدطريقمن،وغيرهم7184((وأبويعلى

اللهرضيالأشعريعبداللهأباسمعألهالأشعريصالحبيأعنالأسودسلامأبي

.ددعنه

المهدبفيالذهبيقالولكن.مجهول،الأوزاعيالأحنفبنشيبةإسنادهوفي

وهذابأسا،بهعلمتوما،شعيببنمحمدأيضاعنهروى"شيبة534(:/1(

الزجاجةمصباحفيالبوصيريإسنادهحسنوكذا"،غريبالاسنادحسنحديث

121(.(2/المجمعفيوالهيثمي(،(185
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.الاسلامغيرعلىماتماتلوالصلاةنقارأنفأخبر

حذيفةرأى:قالوهببنزيدعن"(1(،البخاريصحيح"وفي

علىمتمتولو،صليتما":فقالالسجودولاالركوعييملارجلا

ع!ي!".محمداعليهااللهفطرالتيالفطرةغير

الاسلامفطرةعنأخرجهلماوصحتالنقارصلاةأجزأت(2(ولو

بالنقر.

لصمنشراوسارقهاالصلاةلصع!ي!اللهرسولجعلوقد

قال:قالقتادةبيأحديثمنالمسند"(3(،"ففيوسارقها،الأموال

حديث(197(.(1(

."أنأخبر":طهـو(2(

فيلحاكموا(،(1888حبانوابن(663(،خزيمةابنوأخرجه31(.0(5/(3(

مسلمبنالوليدعنالقنطريموسىبنالحكمطريقمن353(/1(المستدرك

عنهاللهرضيأبيهعنقتادةأبيبنعبدالدهعنكثيرأبيبنيحىعنالأوزاعيعن

المجمعفيالهيثميوقال".الشيخينشرطعلىصحيح":الحاكمقال.به

سعيدبيوأهريرةبيأحديثالبابوفي".الصحيحرجالرجاله"(:021(2/

عنهم.اللهرضيمغفلبنوعبدالله

قتادةأبيحديثعنبهموسىبنالحكمتفردحيث؛إسنادهفياختلفوقد

الدارقطنيئقال.عنهاللهوضيهريرةأبيحديثمنالأوزاعيووواه،عنهاللهرضي

ابنعللوينظر:."أثبتهريرةبيأحديثيكونأنويشبه"(:141(6/عللهفي

.(224(2/حاتمبيأ
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ياقالوا:".صلاتهمنيسرقالذيسرقةالناسأسوأ"ع!ي!:اللهرسول

سجودها"،ولاركوعهايتملا":قال؟صلاتهمنيسرقكيف،اللهرسول

والسجود".الركوعفيصلبهيقيملا":قالأو

الدينلصأنريبولا،الأموالسارقمنحالاأسوأبانهفصرح

الدنيا.لصمنشر

سلمانعنالجعدأبيبن(2(سالمحديثمنالمسند"(1(،"وفي

وفيوفىفمن،مكيالالصلاة":!يماللهرسولقال:قال-الفارسي-هو

(4(:مالكقال".المطففينفياللهقالهماعلمتمفقدطففومنله(3(،

بالويلسبحانهاللهتوعدفإذا."وتطفيفوفاءشيءكلفي:يقالوكان"

!الصلاةفيبالمطففينالظنفما،الأموالفيللمطففين

بنخالدعنحكيمبنالأحوصعن(5(،العقيليأبوجعفرذكروقد

(161(ص/تخريجهتقدموقدمرفوغا.عليهأقفلمبلأحمد،مسندفيأرهلم(1(

ضعيف.بإسنابعنهاللهرضيسلمانعلىموقوفا

"عن".:ط(2(

".قولهوفيوفى"هـ:(3(

.بنحوه(،1/21(الموطأ(4(

(كشفوالبزار(،(585الطيالسي-أيضا-وأخرجه.(1/121(الضعفاءكتابهفي((5

به.الحمصيحكيمبنالأحوصطريقمنكلهم،وغيرهم(1/177
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توضأاذا":!لمجماللهرسولقال:قالالصامتبنعبادةعنمعدان

وسجودها،ركوعهافأتم،الصلاةلىاقامثم،وضوءهفأحسن(1العبد(

بهايصعد(2(ثمحفطتني،كمااللهحفطك:الصلاةلهقالتفيهاوالقراءة

إلىتنتهيحتىالسماء،أبوابلهاوفتحتونور،ضولمح!ولهاالسماءإلى

وركوعها،وضوءها،ضيعوإذالصاحبها،فتشفع،لىوتعاتباركالله

ثم،ضيعتنيكمااللهضيعك:الصلاةلهقالتفيهاوالقراءةوسجودها،

يلفكماتلفثمالسماء،أبوابدونهافغلقتالسماء،الىبهاصعد

صاحبها".وجهبهايضربثم،الخلقالثوب

جاء""(3(:الشامييحيىبنمهنارواية"فيأحمدالإماموقال

تعليقا.ذىهثم"(5(،الصلاةفاخسنتوضأإذاالعبد(4(إن:لحديثا

بشيء،ليس:المدينيوابنمعينابنقال،ضعيفالحمصيحكيمبنوالأحوص=

تخريجتقدموقد(.1/671(الاعتدالميزانفيجمتهتر.النسائيوضعفه

.(541(ص/عنهاللهرضيأنسحديثمنعليهوالكلاملحديثا

.سفيليمست"العبد"(1(

.بعدهليالتاالموضعفيوكذاتصعد".":ط(2(

."نيالساما":س(3(

.وهـوطضفيليستالعبد"إن"(4(

364(./1(يعلىأبيلابنالحنابلةطبقاتفيوهي،الضلاةرسالة(5(
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فصل

ع!ي!.اللهرسولصلاةمقدار:وهي(،(1عشرةالحاديةلمسألةاوأما

منأعظممعرفتهالىإالناسوحاجةوأهمها،المسائلأجلمنفهي

بنأنسعهدمنالناسضيعهاوقد.والشرابالطعاملىإحاجتهم

عنه.اللهرضيمالك

علىدخلت:قالالزهريحديثمن"(2(،البخاريصحيح"ففي

لا":فقال؟يبكيكماله(3(:فقلت،يبكيوهوبدمشقمالكبنأنس

".ضيعتقدالصلاةوهذه،الصلاةهذهإلاأدركتمماشيئاأعرف

ما:قالأنسعنغيلانعنمهديحدثنا:إسماعيلبنموسىوقال

قدأليس":قال؟فالصلاة:قيللمجيم!النبيعهدعلىكانمماشيئاأعرف

موسى.عن(5(البخاريأخرجهفيها!(4(".صنعتمماصنعتم

،الصلاةأركانإضاعةمنشاهدحتىتأخرعنهاللهرضيوأنس

الانتقالتكبيراتتماموإوالسجود،الركوعفيوتسبيحها(6(وأوقاتها،

عشر".الثانية":س"،عشرةالاحدى"هـ:"،"العاشرة:وطض(1(

.(053(حديث2((

.وسضفيليست"له"(3(

".ضيعتمما"ضيعتم:سوفيهـ،فيليست"صنعتم"ما(4(

(952(.حديث(5(

"وتسبيحا".هـ:(6(
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ستقفكما،بخلافهكان!ماللهرسولهديأنوأخبر،أنكرهمافيها=

الله.شاءإنمفصلاعليه

"كان:قالعنهاللهرضيأنسحديثمن"(1(،الصحيحين"ففي

ويكملها".الصلاةيوجز!ؤاللهرسول

قطإماموراءصليتما":قالأيضاعنه"(2(،الصحيحين"وفي

كانوإن":البخاريزاد.لمجر"النبيصلاةمنأتمولاصلاةأخف

!ييهصلاتهفوصفأمه".(3(تفتنأنمخافةفيخففالصبيبكاءليسمع

.والتماميجازبالا

يقفلممنيظنه(4(الذييجازالالا،يفعلهكانالذيهويجازوالا

السنة،لىإراجع،فيإضا(5(نسبيأمريجازالافإن؛صلاتهمقدارعلى

خلفه.ومنالامام(6(شهوةلىإلا

إيجارباهذاكان(7(المائةلىإبالستينالفجرفييقرأكانفلما

.(964(ومسلم،(607(ريلبخاا(1(

.(964(ومسلم،(807(ريلبخاا(2(

"تفتتن".:وسض."فيخف":ض(3(

"كان".:زيادةهـوط(4(

تحريف!"النبي"هـ:(5(

يف!تحر"لشهرةا":هـ(6(

وسيأتي،الصحيحينفيالذيعنهاللهرضيالأسلميبرزةأبيحديثلىإيشير(7(

قريبا.ذكره
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)2(بالأعرافالمغربفيقرأولما.ألفلىإ(اية)1ستمائةلىإبالنسبة

.البقرةلىإبالنسبةيجاز)3(الاهذاكان

رواهالذيالحديثفيقالنفسهأنساأنهذاعلىويدل

)6(كيسانبنإبراهيمبنعبداللهحديثمن)5(،والنسائيأبوداود)4(،

:ولجبيربنسعيدسمعت)7(بزبنوبعنأبيحدثني

.طفيليستو"اية"."الايجاز":هـوط(1(

وسيأتي،البخاريعندالذيعنهماللهرضيوعائشةثابتبنزيدحديثلىإيشير2((

قريبا.ذكره

.ضفيليستالايجاز".."بالنسبة(3(

(888(.حديث(4(

وغيرهم،(1/011(والبيهقي(،261(3/حمدأوأخرجه(.3511(حديث(5(

2(:4(70المهذبفيالذهبيقال.يهمانوسابنعنكيسانابنطريقمنكلهم

أوماهنوسمابوسوقيلمانوسبنووهب.السند"بهذاإلايعرفلا،"غريب

".لحالامجهول"(:961(4/والايهامالوهمبيانفيالقالانابنقال،أوميناس

وروى،الثقاتفيحبانابنذكره"2(:50(8/الاعتدالميزانفيالذهبيوقال

ترجمته:فيوينظر"."ثقة:357(2/("الكاشف"فيوقالواحد"،غيرعنه

.(31913/(للمزيالكمالتهذيب

السياقهذابغيروغيرهالنساليعندللحديثشاهد32(0(ص/وسيأتي

له.وغيرهالمصنفوتصحيحوالاسناد،

تحريف!"كتابمنإبراهيم"بن:س،.".إبراهيم"عبداللههـ:6((

تحريف!"يوسما":هـوط7((
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الله!رسولبعدأحدوراءصليتما":يقولمالكبنأنسسمعت

عبدالعزيز.بنعمر:يعني".الفتىهذامنع!ي!ماللهبرسولصلاةأشبه

.تسبيحاتعشرسجودهوفي،تسبيحاتعشرركوعهفيفحزرنا(1(

نأالولا"إني(2(:عليهالمتفقالحديثفيالقائلهوأيضاوأنس!

أنس!"كان:ثابتقالبنا".يصليع!يماللهرسولكانكمابكمأصلي

انتصب(3(الركوعمنرأسهرفعإذاكان،تصنعونهأراكملاشيئايصنع

مكثالسجدةمنرأسهرفعوإذانسي(4(،قد:القائليقولحتىقائما

نسي".قد:القائليقولحتى

أخف(5(قطإماموراءصليتما":القائلوهوهذا،القائلهووأنس!

بعضا.بعضهيكذبلاوحديثه!ي!".النبيصلاةمنأتمولاصلاة

حديثمن"(6(،"سننهفيأبوداودرواهماذكرناهمايبينومما

."نافحرر":ض(1(

.(274(مسلمو،(128(يرلبخاا(2(

."ركوع":هـ(3(

.سمنسقطتنسي"قد..رفعإذا"(4(

من".اخ":ضوفي.سمندبقط""(5(

لكن،بنحوه(473،(472ومسلم(787(،البخاريوأخرجه(853(.حديث(6(

.وحدهثابتحديثمن
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ما":قالمالكبنأنسعنوحميدثابتأخبرنا(1(سلمةبنحماد

وكان،تمامفيلمجي!اللهرسولمنصلاةأوجزرجلخلفصليت

أوهم،قد:نقولحتىقام"حمدهلمناللهسمع":قالاذا!يماللهرسول

قد(3(:نقولحتىالسجدتينبينيقعدوكانيسجد،ثميكبر(2(،ثم

حديثه.سياقهذا."أوهم

الاخباربين(4(الصحيجالحديثهذافيعنهاللهرضيأنسفجمع

أخبرالذيتمامهاإمنأنفيهوبينوإتمامها،الصلاة!رالنبييجازبإ

،الطولشدةمنأونسيأوهمقدانهالظانيظنحتى،الاعتدالينإطالةبه

منأوجزرأىماإنه(5(:القائلوهو.الحديثفيالأمرينبينفجمع

،القياملىإعاديجازالايكونأنفيشبه.أتمولا!ي!اللهرسولصلاة

يكادلاالقياملأنبينهما؛والاعتدالينوالسجودالركوعلىإوالاتمام

الركوعبخلاف،تمامبالاالوصفلىإيحتاجفلاتاما،إلايفعل

والاعتدالين.والسجود

".ثابت"أنبأنا:وفيهس،منسقطت""حديث(1(

كبر".ثم":وفيه"،يقولحتى":سوفي.ضفيليست"نقول"(2(

".يقول":وسض(3(

من".الصحيح"..:ض(4(

.هـوطفيليست"إنه"(5(
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والاعتدالين(1(والسجودالركوعوإطالةالقياميجازبإآنه:ذلكوسر

ولاأوجزرأيتما":قولهفيصدقوتقاربها،لهالاعتدا؛تامةالصلاةتصير

اللههـلواتر!له2(ن(ىالذيهووهذا.!ي!"اللهرسولصلاةمنأتم

وركوعها،قيامها،يعتدلحيثيعدلها،كانفإنه؛صلاتهفيعليهوسلامه

لها.واعتداوسجودها،

معالصلاةرمقت":قالعازببنالبراءعن"(3(الصحيحين"ففي

فسجدته،،ركوعهبعدفاعتداله،فركعته،قيامهفوجدتلمج!،محمد

=والانصرافالتسليمبينمافجلسته،فسجدته،السجدتينبينفجلسته

قيامه،ع!يم،اللهرسولصلاةكانت"لهما(4(:لف!وفيالسواء".منقريبا

السجدتين=بينوما،وسجوده،الركوعمنرأسهرفعوإذا،وركوعه

السواء".منقريبا

كان":لحديثاهذافي)6(البخاريرواهماهذا)5(يناقضولا

وهـ.سمنسقطتوالاعتدالين"..ذلكوسر"(1(

".الذيهذا"وكان:ض(2(

مسلم.لفظوهذا(،174(ومسلم82(،0(البخاري(3(

مسلم.لفظوهذا(،174(ومسلم8(،10(البخاري(4(

."ينتاقض":س(5(

7(.29(حديث(6(
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ما(2(،رأسهرفعوإذا،السجدتين(1(وبين،وسجوده!ي!،النبيركوع

وهذا؛هذاالقائلهوالبراءفإنالسواء"؛منقريباوالقعودالقيامخلا

التشهد.وجلوس،القراءةقيامذلكفيأدخلالأولالسياقفيفإنه

السياقناقضوإلا،وسجودهركوعهبقدرأنهمامرادهوليس

والسجودالركوعلطولمناسباكانطولهماأنالمرادوإنما(3(؛الثاني

هذا؛وقصرهذاطولفيالشديدالتفاوتيظهرلابحيث،والاعتدالين

ويخففجدا،القيامبطيل،بالسنةعندهعلملاممن(4(كثيريفعلهكما

الذيهووهذا!التراويحفيهذايفعلونماوكثيراوالسجود،الركوع

منأتمولاصلاةأخفقطإماموراءصليتما":بقولهأنسىأنكره

القياميظيلكانزمانهفيالأمراءمنكثيرافإن!و"؛اللهرسول(5(صلاة

والاعتدالين،والسجودالركوعويخفف،المأمومينعلىفيثقلجدا،

.الصلاةيكملفلا

كاناللذانهما!اللهرسولصلاةأنس!بهماوصفاللذانفالأمران

حتىشعارا،-لاعتداليناتقصير:-أعنيذلكوصاريخالفونهما،الأمراء

بين"."وما:ط(1(

وهـ.ضفيليستما""(2(

".نيوالثاالأول":ط"،نيالثاالأولالسياق"هـ:(3(

مما".":س(4(

من".صلاةأتمولا"هـ:(5(

592



يصنعأنسوكان":ثابتقالولهذاإطالتهما؛وكرهالفقهاء،بعضاستحبه

حتىقائما،انتصبالركوعمنرأسهرفعإذاكان،تصنعونهأراكملاشيئا

!يماللهرسولكانالذيهوأنسفعلهالذيفهذا."نسيقد:القائليقول

.بالاتباعوأحقلىأو!سيماللهرسولفسنة،كرههمنكرههوإن،يفعله

ركنأنبيانوالقعود"القيامخلاما"الاخر:السياقفيالبراءوقول

غيرهما.منأطولوالتشهدالقراءة

وقعود،الركوعمنالاعتدالقيامبذلكمرادهأنطائفةظنوقد

وبنواتقصيرهما،لىإعائداالاستثناءوجعلوا،السجدتينبينالفصل

الصلاة(1(منهمغلامنوأبطلتقصيرهما،السنةأنذلكعلى

وفعل،ذلكيبطلوسياقهالحديثلفظفإن؛غلطوهذابتطويلهما.

البراء:لفظفإنهؤلاء؛ظنيبطلعنه(2(الثابتوهديهع!ؤاللهرسول

القيامخلامارأسهرفعوإذا،السجدتينوبين،وسجوده،ركوعهكان"

ماالركوعمنرأسهرفعوإذا:يقولفكيفالسواء".منقريباوالقعود

قطعا.باطلهذاا؟الركوعمنرأسهرفعخلا

صلاةبهمصلىانه":أنسحديثتقدمفقدع!م!مالنبيفعلوأما

ويمكثنسي،قد:القائليقولحتىالركوعبعديقومفكانع!ؤ،النبي

.بياضضوفي"!علامتهممنهمكل"منهـ:".علامتهمكلامهم"من:ط(1(

.هـوطفيليستعنه"..ذلكيبطل"(2(
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رأسهرفعبعديقولوكان1(،نسي(قد:القائليقولحتىالسجدتينبين

ملءالحمد،لك(2(ربنااللهم،حمدهلمناللهسمع:الركوعمن

الثناءأهلبعد،شيءمنشئتماوملء،الأرضوملء،السموات

لمامانعلا(3(اللهمعبد،لكوكلناالعبد،قالماأحقوالمجد،

رواهالجد".منكلجداذاينفعولا،منعتلماولامعطي،أعطيت

سعيد(4(.أبيحديثمن،مسلم

بعد":شيءمن":قولهبعدفيهوزاد(5(،أوفىبيأابنحديثمنورواه

الذنوبمنطهرنياللهمالبارد،لماءواوالبردبالثلجطهرنياللهم"

(6(".الدنسمنالأبيضالثوبينقىكماوالخطايا

ويرفع،قيامهمنقريبايركع؛الليلصلاةفيهديهكانوكذلك

بقدرالسجدتينبينويمكث،ذلكبقدرويسجد،ركوعهبقدر(7(رأسه

.هـوطفيليستنسي"قد..ويمكث"(1(

ولك".":س(2(

.ضفيليست"اللهم"(3(

(477(0حديث(4(

(476(.حديث(5(

".الوسخمن"قبلها:روايةوفي(6(

بعد"."رأسه:ض(7(
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منقريباالاعتدالركنأطال،الكسوفصلاةفيفعلوكذلكذلك(1(.

(3(.يفعلهوهوتشاهدهكانكالذيهديهفهذا(2(.القراءة

"كان:أسلمبنزيدقال.بعدهمنالراشدونخلفاؤهفعلوهكذا

والسجود"(4(.الركوعويتموالقعود،القياميخففعمر

)1)

)2)

)3)

)4)

من،وغيرهم(،601(9والنسائي87(،4(وأبوداود893(،(5/حمدأأخرجه

عنعبسبىبنيمنرجلعنالأنصارمولىحمزةأبيعنمرةبنعمروطريق

وفيه:،لحديثا..".الليلمنيصليلمجماللهرسولرأىأننه":عنهاللهرضيحذيفة

منرأسهرفعثم..قيامهمننحواركوعهفكانركعثم،البقرةفقرأاستفتح"ثم

..قيامهمننحواسجودهفكانسجد،ثم..ركوعهمننحواقيامهفكان،الركوع

".سجودهمننحواالسجدتينبينفيمايقعدوكان

هووأبوحمزةزفر،بنصلةهو:عبسمنالرجللكن،جهالةفيهالاسنادوظاهر

ماذكربعد(335(الارواءفيالألبانيصخحهوقد،الأنصارييزيدبنطلحة

".ثقاتكلهمرجاله،متصلصحيحفالاسناد":قال،تقذم

عنعبيدةبنسعدعنالأعمشطريقمن771((مسلمعندالحديثوأصل

ذاتع!حالنبيمعصليت":قالحذيفةعنزفربنصلةعنالأحنفبنالمستورد

السجدتينبينفيماقعودهفيهوليسمختصرا،نحوهفساق.".البقرةفافتتح،ليلة

.سجودهمننحوا

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن(،109(ومسلم(،401(4البخاريأخرجه

".فعله":ض

رضيالخطابابنوليسعبدالعزيز،ابنهو:الأثرهذافيبعمرالمقصودلعل

32(.0(ص/سيأتيماوانظر.عنهالله
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يظيلكان!ي!النبيأنعلىتدلكلهاعنهاللهرضيأنسبىفأحاديث

(1-بل)الأئمةأكثريفعلهماعلىزيادة،والاعتدالينوالسجودالركوع

!ي!اللهرسولكانماعلىالقيامتطويلأنكرفأنسالنادر.إلا-كلهم

اللهرسولكانعماوالاعتدالينوالسجودالركوعتقصيروأنكر،يفعله

يقرب:)3(أي"،متقاربة!ي!اللهرسولصلاةكانت":وقال)2(،يفعله!ي!

بعض.منبعضها

السواء".منقريباكانتأنها":عازببنالبراءلروايةموافقوهذا

بعضا)4(.بعضهايصدقالبابهذافيالصحابةفأحاديث

ضر

!لمجمالنبيكان":الأسلميبرزةأبوفقالللقراءةقيامهقدروأما

الركعتينفييقرأوكان،جليسهفيعرفالرجلفينصرف،الصبحيصلي

)5(.صحتهعلىمتفق".المائةلىإالستينبينماأوإحداهما

.ضفيليست"بل")1(

.سمن"يفعله"وسقطت.طمنسقطت"يفعله.تقصير.وأنكر"2()

.هـوطفيليستأي"")3(

بعض".بعضها"هـ:..."تصدق":هـوط.."."بأحاديث:س)4(

.البخاريلفظوهذا(،6)47ومسلم77(،1)البخاري(5)
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لنا"صلى:قالالسائببنعبداللهعن"(1(،مسلمصحيح"وفي

ذكرجاءحتى(3(،المؤمنينسورةفاستفتح،بمكةالصبح(2(عيمالنبي

".فركعسعلةع!يمالنبيأخذت-عيسى-أوذكروهارونموسى

!يمالنبيسمعأنه:مالكبنقطبةعن"(4(،مسلمصحيح"وفي

وربما[،01]ق/!ضيدطقعقاباسمئخوالنخل):الفجرفييقرأ(5(

.!)قى:قال

!مالنبيأن":سمرةبنجابرعنأيضا"(6(مسلمصحيح"وفي

بعدصلاتهوكانت[،1]ق/!انمجيدانواتقرةب)فس!الفجرفييقرأكان

الصبحصلاةبعد:أيتخفيفا"بعدصلاته(7(وكانت":فقولهتخفيفا".

الفجرقراءةيخففذلكبعدكانانهيردولمقراءتها،منأخف

.!)قىعن

حديث(455(.(1(

لا.الله"رسولهـ:."بنا":س(2(

."لمؤمنونا":س(3(

.(54(7حديث(4(

."يقول":س(5(

.(54(8حديث(6(

."..كانكأنه"تخفيفا:وفيه.ضمنسقطتبعد""(7(
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عنشعبةحديثمن"صحيحه"(1(،فيمسلمرواهماعليهويدل

إذاب)أليلالظهرفييقرأ!يمالنبي"كان:قالسمرةبنجابرعنسماك

منأطولالصبحوفيذلك(2(،نحوالعصروفي1[،]الليل/!يغشئ

".ذلك

:قالحرب(4(بنسماكعنزهيرعن"(3(،مسلمصحيح"وفي

،الصلاةيخفف"كان:فقاللمجيم،النبيصلاةعنسمرةبنجابرسألت

فييقرأكان!ي!اللهرسولأننيوأنبأ:قال.هؤلاء"صلاةيصليولا

ونحوها.[1]ق/!أئمجيدانئقرةوأفب)لفجرا

صلاتهوكانت":قولهأنيبينمماوهذا.تخفيفهكانهذاأنفأخبر

اللهرسولصلاةوصفبينجمحفإنهالفجر؛بعد:أيتخفيفا"بعد(5(

ونحوها.!،ب)تفيهاقراءتهوبين،بالتخفيفلمجي!

لمجوالنبيسمعتأنها:سلمةامعن"(6(،الصحيح"فيثبتوقد

حديث)945(.)1(

)2(هـوط:"بنحو".

السابق.الموضع)3(

تحريف!"حارث":هـوط(4)

.تعدأ":س(5)

.بمعناه(9161)البخاري(6)
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[(]وراء(1منتطوفوهي،الوداعحجةفيبالطور،الفجرفييقرأ

والطورقليلا.إلا(2(الوداعحجةبعدعالشوما.قراءتهتسمع،الناس

!.)تمن(3(قريب

الفضلأمإن:قالأنهعباسابنعن"(5(،الصحيح"وفي(4(

لقدبنييا":فقالت[،1/]المرسلات!عسفا)والمرسنتيقرأوهوسمعته

يقرأ(6(ع!يمالنبيمنسمعتمالاخرفإنها،السورةهذهبقراءتكذكرتني

".المغربفيبها

،المغربفيبهايقرأسمعتهمااخرذلكأنالفضلأمأخبرتفقد

كما،المستضعفينمنهيبل(7(،المهاجراتمنتكنلمالفضلوأم

"(8(.اللهعذرالذينالمستضعفينمنوأميأنا"كنت:عباسابنقال

قطعا.مكةفتحبعدمتأخراكانالسماعفهذا

إثباتها.يقتضيوالمعنىالسياقتماموكلها،النسخفيليست"وراء"(1)

.هـوطمنسقطت"الوداع..تطوفوهي"2()

قريبا".":وسض)3(

هـ.منسقطت"في")4(

)462(.)763(،ومسلمالبخاري)5(

."اللهرسول"هـ:)6(

"."المهاجرين:ط)7(

.(5874،)1357البخاريأخرجه)8(
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ليقال:قالالحكمبنمروانعن"(1(البخاريصحيح"وفي

سمعتوقد،المفصلبقصارالمغربفيتقرأمالك":لابتبن(ريد 0)2

(3(مليكةبيأابنوسئل."الطوليينلىبطوفيهايقرألمجي!اللهرسول

المائدة":نفسهقبلمنفقال؟الطوليينطولىما-رواته-أحد(4(

."لأعرافوا

عنها:اللهرضيالمؤمنينأمعائشةحديثتفسيرهصحةعلىويدل

فيفرقها،الأعرافبسورةالمغربصلاةفيقرأ!اللهرسولأن"

(5(.النسائيرواه".الركعتين

حديث)764(.)1(

يف!تحر"يدلز":طهـو(2)

)812(.داودأبيسننفيكما)3(

تحريف!"إحدى":ض(4)

"لإسناد77(:)3/داودأبيسننعلىحاشيتهفيالقيمابنقال199(.)حديث)5(

ابنوذكره،حسن"إسناد(:183)3/لمنيراالبدرفيالملقنابنوقال."صحيح

فيه".مختلفحديثهو:وقال،الصحاحسننهفيالسكن

حديثمنوصخحه،عائشةحديثمنأبيهعنهشامإسنادالبخاريأعلوقد

73(.)ص/الترمذيعللفيكما،ثابتبنزيدأوأيوببيأ

انماخطأ"هذا(:1/961)لابنهالعللفيكمافقال،اسنادهوصلأبوحاتمواعل

والتلخيص293()2/البيهقيسننوينظر:."جم!مرسلالنبيعنأبيهعنهو

.(1176/)الحبير
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ع!يماللهرسولأن"مسعود:ابنحديثمنأيضا(1(النسائيوروى

".بالدخانالمغربفيقرأ

اللهرسولسمعت":قالمطعمبنجبيرعن"(2(الصحيحين"وفي

".المغربفيبالطوريقرأ(3(ع!يم

فييقرأ!ماللهرسولسمعت":عازببنالبراءفقال:العشاءفأما

."منهصوئاأحسنأحدّاسمعتوما[،1]التين/!وألرثؤن)وألئنالعشاء

4(.(عليهمتفق

أبيمعصليت":قالرافعأبيعنأيضا"(5(الصحيحين"وفي

له،فقلتفسجد،[،1/]الانشقاق!ا!مقتالمتماء!اذافقرأ،العتمةهريرة

بهاأسجدأزالفلا!ي!م،القاسمأبيخلفبهاسجدت:فقال

منيطهركما،عنهاللهرضيمسعودبنعبداللهحديثمنوليس(889(.حديث(1(

بنعبداللهعنجعفربنعبداللهبنمعاويةحديثمنبل،اللهرحمهالمصنفكلام

النبييدركلم،تابعيليالهذمسعودبنعتبةبنوعبدالله.رفعهمسعودبنعتبة

.(1/045(الأفكارنتائجفيحجرابنحسنهوقد.مرسلفهومج!رو.

.(4(63ومسلم76(،5(البخاري(2(

.البخاريروايةوهي.قرأ"":س(3(

.(464(ومسلم،7(96(البخاري(4(

.((578ومسلم7(،6(6البخاري(5(
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".ألقاهحتى

كان":قالبريدةحديثمن(2(،والترمذيالمسند"(1(،"وفي

،[1الشمس/أو!نها!ب!صالشتس(3(الاخرةالعشاءفييقرأعفي!اللهرسول

.حسن((حديث":الترمذيقال.السور"منونحوها

وضنها!وب!صالشتساقرأ":الاخرة4(العشاء(صلاةفيلمعاذوقال

،[1/العلق1!رئكشصبااقراو)،[1/لأعلى]ا!ولأغلىارئبنشصاو)سبح،[1/]الشمس

(5(.عليهمتفق.["1]الفيل/!يغثئإذاوه!ألتل

سعيدأبيحديثمن"(6(،مسلمصحيح"ففيوالعصرالظهروأما

فيقضي،البقيعلىإأحدنافينطلقتقامالظهرصلاةكانت":قالالخدري

)1).)5/355)

وعليالحباببنزيدطريقمنكلهم(999(،النسائيوأخرجه03(.(9حديث2((

اللهرضيأبيهعنبريدةبنعبداللهعنواقدبنحسينحدثناشقيقبنلحسناابن

4(.09(2/الأصل،الصلاةصفةفيالألبانيوصححه.بهعنه

!.)وألثتض:لمصحفاورسم."!سوا:الاخرة":س(3(

"عشاء".:وسض(4(

(465(.ومسلم07(،(5البخاري(5(

(454(.حديث(6(
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الله!ورسولالمسجدلىإيرجعثم(1(فيتوضا،أهلهيأتيثم،حاجته

".الأولىالركعةفي

بنا،يصلي!راللهرسول"كان:قالعنهاللهرضيقتادةأبيوعن

الكتاببفاتحةالأوليينالركعتينفيوالعصرالظهرفيفيقرأ

منلىالأوالركعة(3(يطولوكانأحيانا،الايةويسمعناوسورتين(2(،

".الكتاببفاتحة(4(الأخريينالركعتينفيويقرأ،الثانيةويقصرالظهر،

(5(.لمسلمولفظه،عليهمتفق

الصبح،صلاةمنالأولىيطول"وكان(6((7(:للبخاريروايةوفي

أن(9(يريدأنه"فظننا:قالداود(8(لأبيروايةوفي".الثانيةفيويقصر

".الأولىالركعةالناسيدرك

هـ.فيليست"ثم"(1(

.ضفيليست"وسورتينالكتاببفاتحة"(2(

".يطيل":ض(3(

".الأخرتين"وهـ:وسض(4(

.(154(ومسلم،77(6(البخاري(5(

".البخاريرواية":وهـوطس(6(

(975(.حديث(7(

أبيه.عنقتادةأبيبنعبداللهعنكثيربيأابنعنمعمرطريقمن08(،0(حديث(8(

.ضفيليستأن"يريد"(9(
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النبيأن":أوفىأبيبنعبداللهعنأحمد"(1(،الاماممسند"وفي

وقع(2(يسمعلاحتىالظهرصلاةمنالأولىالركعةفييقومكان!!

قدم".

وأحذف،الأوليينفيفأمدأناأما"لعمر:وقاصبيأبنسعدوقال

لهفقال"،!سيماللهرسولصلاةمنبهاقتديتماالووما(3(،الأخريينفي

عنرجلعنجحادةبنمحمدطريقمن08(،2(أبوداودوأخرجه356(.4/((1(

به.عنهاللهرضيأوفىأبيبنعبدالله

ضعيفحديث"4(:1-0141(4/المنيرالبدرفياللهرحمهالملقنابنقال

هذاروى:أطرافهفيالمزيالدينجماللحافظاقاللكن،الرجلهذابجهالة

ابنعنكثيرالحضرميعنجحادةبنمحمدعنالخميسيإسحاقأبولحديثا

بطوله.أوفىبيأ

منوجماعةمعاذعنروىالذي،"مرةبنكثير"هوهذاكثيراأنوالطاهر:قلت

وقال،حتانوابنوالعجليسعدابنبذلكلهشهدكماثقةوهو،الصحابة

شرحفيذلكبعدرأيتثم.صحيحفإسنادهيكنهفإن.بهبأسلا:النسائي

طرفة":فقال،المجهولالرجلهذاسمىالرواةبعضأن:للنوويالمهذب

يصخلاالحضرميطرفةأن:الأزديكتابففييكنهفإن:قلت."الحضرمي

كلامه.انتهى."حديثه

.ضفيليست"وقع"(2(

فيذكرهاليالتالمواضعاجميعفيوكذا."الأخرتين..الأولتين":وسض(3(

التالية.الأسطرفيالمصنفيسوقهاالتيسعدحديثروايات
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(2(.ومسلمالبخاريرواه.("فيك(1ظنيذاك"عمر:

الظهرفي!لمج!اللهرسولقيامنحزر"كنا:الخدريسعيدأبووقال

!وتنزلل)الرقدرالظهرمنالأوليينالركعتينفيقيامهفحزرناوالعصر،

.(4ذلك)منالنصفقدرالأخريينفي(3(قيامهوحزرنا،السجدة

في(6(قراءتهقدرعلىالعصرمنالأوليينالركعتينفيقيامهوحزرنا(5(

ذلك".منالنصفعلىالعصر(7(منالأخريينوفيالظهر،منالأخريين

وفي،آيةثلاثينقدر":"السجدة!هوتنريل"):قولهبدلروايةوفي

فيالأوليينالركعتينفيالعصروفي.آيةعشرةخمس(8(قدرالأخريين

هذه".ذلكنصفقدرالأخريينوفي،عشرةخمسقدرركعةكل

"(9(.مسلمصحيح"فيكلهاالألفاظ

".(1(س:"بك

.(354(مسلمو،(557(ريلبخاا(2(

.سمنسقطت"قيامه..الركعتينفي"(3(

.ضفيليستذلك".وحزرنا."(4(

.وحررنا".فحررنا..."نحرر:ض.وحرزنا".فحرزنا...نحرز"وهـ:س(5(

".قيامه":مسلموفيكلها،النسخفيكذا(6(

.طمنسقطتالعصر"قدر.."على(7(

"."خمسة:س(8(

(452(.حديث(9(
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الأخريين،فيالفاتحةبعدالسورةقراءةاستحبمنبهاحتجوقد

علىالمتفققتادةأبيحديثيجئ(1(لملوالدلالةظاهروهو

وفي،وسورتينالكتابتحةبفاالأوليينفييقرأكانانه(2(،صحته

الأوليين،الركعتينفيالسورتين(3(فذكره.الكتاببفاتحةالأخريين

ركعتينكل(4(اختصاصعلىيدلالأخريينفيالفاتحةعلىواقتصاره

قراءتهما.منذكربما

أبوسعيد.قالولما،أبوقتادةقاللما(5(يحتملسعدوحديث

فإنما(6(،الأخريينفيالسورةقراءةفيصريحاليسسعيدبيأوحديث

وتخمين.حزرهو

م!يغشئإذاب)آلتلالظهرفييقرألمجيمالنبيكان":سمرةبنجابروقال

(7(.مسلمرواه."ذلكمنأطولالصبحوفي،ذلكنحوالعصرفيو[،1]الليل/

يجيء".ولمالدلالة":ض((1

603(.(ص/تقدم(2(

"فذكر".:هـوط(3(

"اختصار".هـ:(4(

.بعدهليالتاالموضعفيوكذا.بما""هـ:(5(

المتوالية:السبعةالأسطرفيوسضمنالمواضعكلوفي.الأخرتين"":ط(6(

."الأخرتين..الأولتين"

.(54(9حديث(7(
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الأغلى!اشررئبنب)سبحالظهرفييقرأكانلمجمالنبيأن":وعنه

أيضا.(1(مسلمرواه."ذلكمنبأطولالصبحوفي[،1/]الأعلى

!ووا!اء(2(والعصرالظهرفييقرأكانعفيماللهرسولأن":وعنه

مس(3(هماخم،[1/]الطارق!هووالالارقلمحا)وآ[،1/]البروج!فيوجآذات

"(6(،النسائيسنن"وفي"(5(.السنن"وأهلأحمد(4(،أخرجه.السور"

)1)

)2)

)3)

)4)

)6)

حديث(046(.

بالسماء".":وسض

ونحوها".":ض

.(301(5/المسند

حئانابنأيضاوأخرجه3(.0(7والترمذي(،(979والن!بمائي8(،50(أبوداود

عنحرببنسماكعنسلمةبنحمادعنطرقيمنكلهم،وغيرهم((1827

أيضاصححهوقد"،صحيح"حسن:الترمذيقال.بهعنهاللهرضيسمرةبنجابر

384(./1(الخلاصةفيوالنووي،حبانابن

83(،0(ماجهابنوأخرجه."الآياتبعدالآية":النسائيولفظ(.719(حديث

عنالسبيعيإسحاقأبيعنالبريدبنهاشمعنقتيبةبنسلمطريقمنكلاهما

العلائيقال.أونسياختلطوقد،التدليسكثيروالسبيعي.بهعنهاللهرضيالبراء

من،الصحابةمنأبوإسحاقسمع:يجيالبردقال"(:1(45التحصيلجامعفي

وثلاثينثمانيةمنأبوإسحاقسمع:العجليأحمدقال":العلائيقالثم،.".البراء

فيجالسونوهمالأنصارمنبناسمركلم!رالنبيأنالبراءعنوحديثهصحابيا

لخبراهذاعنعنوقدالبراء".منأبوإسحاقيسمعهلم:المدينيابنقالالطريق

ابنالحافظوحسنه4(.12(0الضعيفةفيالألبانيضعفهوبهما،اختلاطهمع

.(1/437(الأفكارنتائجفيحجر
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الظهر،بنايصليع!ي!اللهرسول"كان:قال(1(عازببنالبراءعن

".والذارياتلقمانسورةمنالايةبعدالايةمنه(2(فنسمع

فيسجد!شي!اللهرسولأن"عمر:ابنحديثمن"(3(،السنن"وفي

".السجدة!هوتنريل)قرأأنهفرأينا،فركعقامثمالظهر،صلاة

.طفيليست"عازب"بن(1(

".فتسمع"هـ:(2(

والبيهقي3(،1/43(لحاكموا83(،/2(حمدأوأخرجه8(.0(7أبوداود(3(

وهشيمهارونبنويزيدسليمانبنمعتمرعنطرقيمن،وغيرهم322(،2/(

دونمجلنرابيعنسليمان-أومجلزأبيعنأميةعنالتيميسليمانعنكلهم

به.عنهاللهرضيعمرابنعن-،أميةذكر

لمالتيميوسليمان.معتمر"إلاأحدأميةيذكرلم":الطباععيسىبنمحمدقال

الارسالولهذاالمسند،فيأحمدروايةفيكمامجلز،أبيمنلحديثايسمع

(267(.عنهداودأبيمسائلفيكماأحمدإعلالهلىإأشار

ثئم،عنهالرمليروايةفيأبوداودقالكما؛"يعرفلا"بينهما--الواسطةوأمية

والايهامالوهمبيانفيالقطانابنضعفهوبه(3328(.المهذبفيالذهبي

ني.لألباوا3(5/2(

والزرقاني.القسطلأنيثم،الذهبيوتابعهالشيخينشرطعلىلحلدماصخحهوقد

الأفكارنتائجفيوحسنه378(،(2/الفتحفيحجرابنلحافظاوكذا

البدروينظر:انفا.تقدمبما(01(2/الحبيرالتلخيصفيوأعله4(.1/42(

271(.(ص/نيللألباالمنةوتمام264-265(،/4(الملقنلابنلمنيرا
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الاماموأنالسر،صلاةفيالسجدةقراءةيكرهلاأنهعلىدليلوفيه

يجمببل(1(،وتركهاتباعهبينالمأمومونيخيرولاسجد،قرأهاإذا

متابعته.عليهم

بهاتينلنافقرأالظهر،صلاة!النبيمعصليت":أنسوقال

صديثأتنكو)هل!،الأعلىرئكأشص)سبح:الركعتينفيالسورتين

(2(.النسائيرواه.!"اتقشية

تطويلفييبالغكانمنعلىأنكروا(3(عنهماللهرضيوالصحابة

وعلى،الاعتدالركنيسيماولا،الأركانيخففكانمنوعلى،القيام

وقتها،اخرلىإالصلاةيؤخركانمنوعلىالتكبير،يتملاكانمن

جماعتها.عنيتخلفكانمنوعلى

،ماتحتىيصليهازالماالتيع!ي!،اللهرسولصلاةعنوأخبروا

وتركها".اتباعه"بتركهـ:.".."المأمومين:وهـوطض(1(

أبوعبيدةحدثناقالالمروذيشجاعبنمحمدطريقمن(729(،حديث(2(

بنالنضربنبكرأباسمعت:قالعبيدبنعبداللهعنلحداداواصلبنعبدالواحد

إنئي":قالفرغفلماالظهر،بهمفصلىعنهاللهرضيأنسعندبالطفكنا:قالأنس

الأفكارنتائجفيحجرابنحسنهوقد.فذكره،.".ع!يمالنبيمعصليت

مجهولى.وهوالنضر،بنأبوبكرإسنادهفيو(،1/044(

.ضمنسقطتأنكروا"و"..".جمعينأوالصحابة"هـ:(3(
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ولا!ر،حياتهاخرفيصلاتهمننقصانهأصلامنهمأحديذكرولم

منسوخة.يصليهاكانالتيالصلاةتلك(1(أن

استمرواكما،الصلاةفيمنهاجهعلىالراشدونخلفاؤهاستمربل

بالبقرةفيهافقرأ،الصبحصلاةالصديقفصلىغيرها.فيمنهاجهعلى

تطلع!الشمسكادت،اللهرسولخليفةياقالوا:منهاانصرففلماكلها،

"(2(.غافلينتجدنالمطلعتلو":قال

ويوسف،وهود،،ويونس،بالنحلالصبحيصليعمروكان

السور(3(.منونحوها

.ضفيليستتلك"و"..".ولأن"هـ:(1(

عنالزهريعنطرقيمن(3565(شيبةأبيوابن271(،1(عبدالرزاقأخرجه2((

عمرفقام،ركعتينفيفقرأها،البقرةفاستفتع":وفيه،بنحوهعنهاللهرضيأنسبى

لو:قال!تسلمأنقبلتطلعالشمسكادتلقد،لكاللهيغفر:قالفرغحين

عبدالرزاقوأخرجه.الصحةظاهرإسنادوهذا."غافلينغيرلألفتناطلعت

وفيه:،بنحوهأنسبىعنقتادةطريقمن937(/1(الكبرىفيوالبيهقي271(،(2

".عمرانال"فقرأ

بنعمروحديثمن،عنهاللهرضيعمرمقتلقصةفي037(،0(البخاريأخرج(3(

لى،الأوالركعةفيذلكنحوأوأوالنحليوسفسورةقرأوربما":وفيه،ميمون

..".الناسيجتمعحتى

بنعبداللهعنالخريتبنالزبيرعنالمعتمرطريقمن(3566(شيبةأبيابنوأخرج

ونحوهما".وهوديونسفقرأالغداةعمرخلف"صليت:قالالأحنفعنشقيق
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أسعدفنحنالتطويلفيبالسنةتمسكتموإنإنكم:المخففونقال

وصحتها،بذلكالأحاديثلكثرة؛والتخفيفيجازالإفيمنكمبها

المطولين،علىغضبهوشدة،والتخفيفيجازبالا!النبيوأمر

منفرين.وتسميتهملهم،وموعظته

لأتأخر(2(إنياللهرسولياوالله:قالرجلاأن(1(:موسىأبيفعن

اللهرسولرأيتفمابنا!يطيلمما(3(؛فلانأجلمنالغداةصلاةعن

)4(منكمإنالناس"أيها:قالثميومئذ،منهغضباأشدموعظةفيع!ي!

وذاوالكبيرالضعيففيهمفإنفليتجوز،بالناسصلىمافاعيهم،منفرين

بنتصفيةعننافععنأيوبعنمعمرطريقمن271(0(عبدالرزاقوأخرجه-

يوسفأو،ويوسفبالكهفالفجرصلاةفيقرأعنهاللهرضيعمرأن"عبيد:بيأ

فيهامضىثمفقرأ،السورةأوللىإرجعترددفلما،يوسففيفترددوهود،

كفها".

بنعبداللهعنطرقيمن271((5وعبدالرزاق(3568(،شيبةأبيابنوأخرجه

.بنحوهعنهاللهرضيعمرعنربيعةبنعامر

هوإنماإليهما-المصنفأحال-كماالصحيحينفيوالذيكفها،النسخفيكذا(1(

عنه.اللهرضيالأنصاريمسعودبيأحديثمن

تحريف!،خر"أتألا":ض(2(

.بما""هـ:(3(

.سفيليست"الناسو"أيها".إنكم..وقالغضبا..منهأشد":ضن(4(
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.()1ومسلم،البخاريرواه".الحاجة

وذاوالضعيفلمريضافيهم"فإن)2(:البخاريروايةوفي

".الحاجة

فإن؛فليخففأحدكمأماذا":قاللمجي!النبيأن:هريرةبيأوعن

فليصلوحدهصلىواذا،لمريضواوالضعيفوالكبير)3(الصغيرفيهم

)4(.لمسلمواللفظ،ومسلمالبخاريرواهشاء".كيف

مأ":لهقال!اللهرسولأن:الثقفيالعاصأبيبنعثمانوعن

"،"ادنه:قال.شيئانفسيفيأجدإني،اللهرسوليا:قلت:قال".قومك

:قالثمثدسبي)5(،بينصدريفيكفهوضعثم،يديهبينفأجلسني

مأفمن،قومك"أم:قالثم،كتفيبين،ظهريفيفوضعها"،تحول"

فيهموان،لمريضافيهموانالكبير،فيهمفإن؛فليخففقوما

فليصلوحدهأحدكمصلىواذا،الحاجةذافيهموإن(6(،الضعيف

.(664(مسلمو،(407(ريلبخاا(1(

.(09(يثحد(2(

."لصغيروالكبيرا":ض(3(

.(764(مسلمو،(307(ريلبخاا(4(

.سفيليستثدي"بين"(5(

هـ.منسقطت"الضعيف..فيهمفإن"(6(
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بهمفأخف(2(قوماأممتاذا":روابةوفي(.(1مسلمرواهشاء".كيف

(((3(.الصلاه

وفيويكملها".الصلاةيوجزلمجمالنبيكان":مالكبنأنسوقال

(4(.عليهمتفق".وييميوجز":لفط

منأتمولا،صلاةأخفقطإماموراءصليتما"أيضاأنسوقال

نأمخافة؛فيخففالصبيبكاءليسمعكانوإنع!،اللهرسولصلاة

(6(.للبخاريوسياقه،عليهمتفق."أمه((هتفتن

إماماجعلني،اللهرسوليا:قالأننهالعاصأبيبنعثمانوعن

5ص
علىيأخذلامؤذناتخذواباصعفهم،فاقتد،إمامهمأنت":قال.!ومي

(8(.السننوأهلأحمد(7(،الامامرواهأجرا".أذانه

حديث(468(.(1(

".(2(ض:"فخفف

.(4(68أيضامسلمرواها(3(

لمسلم.بنحوهنيوالثا،للبخاريالأولاللفظ(.(946مسلم7(،0(6البخاري((4

".تفتتن:وسض(5(

2(.09(ص/يجهتخرتقدم(6(

2(10/(4المسند(7(

لحاكموا(،4(23خزيمةابنوأخرجه.672((والنسائي(،531(أبوداود(8(

عنالعلاءبيأعنالجريريعنطرقيمن،"مسلمشرطعلى":وقال31(1/4(

صخحهوقد.بهعنهاللهرضيالعاصأبيبنعثمانعنعبداللهابنمطرف
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السعديعنلجريري(2(احديثمن1(،"(سننه"فيأبوداودورواه

فييتمكنفكان،صلاتهفيع!ي!النبيرمقت":قالأوعمهابيهعن

حذورواه.8*ثا"وبحمدهاللهسبحان:تزماقدروسجودهركوعه

"(3(.مسنده"فيأيضا

)1)

)2)

)3)

)4)

سعيدأخبرني:وهبابنحديثمن"(4(،سننه"فيأبوداودوروى

جيد".إسناده"(:64(3/التنقيحفيلهاديعبداابنوقال،لحاكمواخزيمةابن

عنسواربنأشعثعنطرقيمن71((4ماجهوابن2(،0(9الترمذيوأخرجه

بنأشعث:إسنادهوفي.بنحوهعنهاللهرضيالعاصبيأبنعثمانعنلحسنا

وصححه."صحيححسن":عقبهالترمذيوقال.ضغفوهوقد،الكنديسوار

.(1(294الارواءفيبطرقهالألباني

".عمهعنأبيهعن":عندهولكن27(51/(حمدأوأخرجه.(885(حديث

الفاسيالقطانابنأعلوبهم،مجاهيلوهم،وعقهوأبوهالسعديإسنادهماوفي

الأبجهالةمضرةاندفعتوإن376(،(3/يهاموالاالوهمبيانفيلحديثا

نقلوقد.لهاحاعلىالسعديجهالةفتبقىصحابياأوأحدهمالكونهماأوالعم

له.مقرا(041(3/داودبيأسننعلىحاشيتهفيالقطانابنكلامالمصنف

تحريف!."لحريريا":ض

انفا.لحديثاتخريجفيذكرهتقدم

له.مصححا(173(6/المختارةفيالضياءوأخرجه(.094(4حديث

".التحسينيحتمل":إسنادهعنقالثم(3468(الضعيفةفيالألبانيضغفهوقد

.هناكتفصيلهوينظرلشواهده،(3124(الصحيحةفيالحديثصححثئم

التالية.الصفحةفيعليهالمصنفكلاموسيأتي
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انه:حدثهأمامةأبىبنسهلأنالعمياءأبيبن(1(الرحمنعبدابن

كان!ماللهرسولإن:فقال،بالمدينةمالكبنأنسعلىوأبوههودخل

علىشددواقومافإن؛عليكمفيشددأنفسكمعلىتشددوالا":يقول

والديارات؛الصوامعفيبقاياهمفتلك(2(،عليهماللهفشدد،أنفسهم

روايةفيالذيهذا.27["الحديد/1!ماكئئنفاعلتهصاتتدعوها)ورفبايخه

داود.بيأعناللؤلؤي

مالكبنأنسعلىوأبوهدخلأنه:عنهداسةابنروايةوفي

يصليهوفإذا-المدينةأمير-وهوعبدالعزيزبنعمرزمنفي،بالمدينة

يرحمك:قالسلمفلمامنها،أوقريبامسافر،صلاةكأنها،خفيفةصلاة

إنها:قال؟بهتنفلتءأوشيالمكتوبةهي،الصلاةهذهأرأيت،الله

علىتشددوالا":يقولكان!!اللهرسوللصلاةوإنها،المكتوبة

عليهم،فشددأنفسهمعلىشددواقومافإن؛عليكمفيشدد،أنفسكم

مااتتدجموهاورقباشه!ووالديار؛الصوامعفيبقاياهمفتلك

لتنظر؛تركبألا:فقالالغد،منغداثم]الحديد/27[".!كنثتهالجهؤ

وفنوا،وانقضواأهلها،بادبديارفإذاجميعا،فركبوا،نعم:قالوتعتبر؟

".عبدالرحمنبن":فيهوليس،"سعد":ض.وهب"بيأ":س(1(

.هـوطفيليست"عليهماللهفشدد"(2(
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بهاأعرفنيما:قالالديار؟هذهأتعرف:قال1(.عروشها(علىخاوية

بطفئلحسداإنلحسد.واالبغيأهلكهمديار(2(أهلهؤلاءوبأهلها،

والكف،تزنيوالعين،أويكذبهذلكيصدقوالبغي،لحسناتانور

".أويكذبهذلكيصدقوالفرج(3(،واللسانلجسدواوالقدم

لهوروى(4(،وغيرهمعينبنيحمىوثقهفقدأمامةبيأبنسهلفأما

جهلتوإنوهو،المقدسبيتأهلفمن(5(العمياءبيأابنوأما.مسلم

5(6(.عندحسنأنهعلىيدلوهذا؛عنهوسكتأبوداودرواهفقدحاله

شدةهوالصلاةتغييرمنأنسأنكرهالذيأنعلىيدلوهذاقالوا:

يجازالابينجمعولهذاأنس؛أحاديثتناقضتوإلالها،الأئمةتطويل

.تماملاوا

ع!م"اللهرسولمنأتمولاصلاةأخفإماموراءصليتما":وقوله

نفسه.أنسعنمفسراهذاجاءوقد.التطويلإنكارهفيظاهر

تحريف!.عرفها"على":ض(1(

ديار".هذه":ض2((

لجسد".واوالقدمواللسانوالكفترىوالعين":س(3(

.(21/172(للمزيالكمالتهذيبانظر:(4(

من".فهو":ض(5(

892(./1(الثراطاقتضاءفيتيميةابنالاسلامشيخكلامنحو(6(
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:قالأسلمبنزيدعنخالدبنالعطافحديثمن(1(،النسائيفروى

جاريةيا":قال.نعم:فقلنا؟أصليبم:(2(فقال،مالكبنأنسعلىدخلنا

!راللهرسولبصلاة(3(أشبهقطإماموراءصليتماوضوءا،ليهلمي

الركوعيتمعبدالعزيزبنعمروكان"زيد:قال.هذا"إمامكممن

صمحيح.حديثوهو.والقعود(4("القيامويخففوالسجود،

عليخلفصلىلماالحصينبنعمران(5(بذلكصرحوقد

!ر،اللهرسولصلاةهذاذكرنيلقد":عمرانقال،بالبصرة

)1)

)2)

)3)

)4)

)5)

منوغيرهما،36(،6(9وأبويعلى(،522(3/حمدأوأخرجه(.189(حديث

صحيح،حديثوهذا"268(:/1(الاقتضاءفيتيميةابنوقال.بهالعطافطريق

وقال،ثقةهو:مزةغيرمعينبنيحىفيهقالالمخزوميخالدبنالعطاففإن

مائةنحوعنهروي،الحديثصحيحئقةمكة،أهلمنهو:حنبلبنأحمد

إذاباشابحديثهأرولمحديثٍ،مائةمنقريبايروي:عديابنوقال،حديث

".ثقةعنهحلىث

.(0/2138(للمزيالكمالتهذيب:فيالعطافترجمةوتنظر

192-292(.(ص/شاهدللحديثتقدموقد

هـ.منسفطت"فقال"

".أشبهصلاةصليتما":ض

والقعودلما.":سفيولافيهوليس."وتخفيف":ض

".به":هـوط
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ويظيلوالقعود،القياميخففكان،معتدلة!ممالنبيصلاة(1(وكانت

(2(.صحيححديثوهو.والسجود"الركوع

لمعاذقالع!ب!مالنبيأن:عبداللهبنجابرعن"(3(،الصحيحين"وفي

أفاتن":قالأوأنت(4(؟"،أفتان"-:الآخرةعشاءفيبقومهطوللما-

،(11/1!على!هوالأغلىرئكاشصب)سبحصليتفلولا؛مراتثلاث؟،أنت

يصليفإنه(؛1/الليلأ!ويغشئإذاوائل)(،1/الشمسأ!سوضنها!!وا

(5(".الحاجةوذووالضعيفالكبيروراءلن

سمعأنه":أخبرهجهينةمنرجلاأن:الجهنيعبداللهبنمعاذوعن

الركعتينفي(1الزلزلة/1!هوألأزضزلزلت!)إذاالصبحفييقرألمخ!(6(النبي

عمدا".ذلكقرأأملمجيرو،اللهرسولنسي(7(أدريفلاكلتيهما،

."نوكا":طهـو(1(

(393(ومسلم(826(،البخاريأخرجهوقد،اللفظبهذاعليهأقفلم2((

الركعتينمننهضوإذاكبر،رأسهرفعوإذاكتر،سجدإذاكان"بلفظوغيرهما،

".الخ...معتدلةجمبروالنبيصلاة"وكانت:فيهوليسكبر"

.(564(ومسلم،7(50(البخاري(3(

معاذ".يا":زيادةس(4(

.والصغير"":وزيادة"،لحاجةاوذا":هـوط(5(

".اللهرسول":هـوط(6(

"."أنسي:المطبوعدوادأبيسننوفي.سها"":ط(7(
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.(1أبوداود(رواه

ع!ي!النبيسمعأنه:حريثبنعمروعن"(2(مسلمصحيح"وفي

.[1]الليل/(3(!ينشئإذا)واللالنخرفييقرأ

لي:فقال،ناقتهلمج!اللهبرسولأقود"كنت:قالعامربنعقبةوعن

بربأعوذ)قلفعلمني،بلى:قلتبمثلهما؟يقرألمسورتينأعلمكألا

فلمابهما،(4(أعجبتنييرفلم!هو،لفكأبربأعوذقلو!و!فاسا

؟"(6(.عقبةيا(5(رأيتكيف:قالثمبهما،قرأللصبحنزل

:قال.بلى:قلتقرئتا(8(؟"سورتينخيرأعلمك"ألالفظ(7(:وفي

ابنثناصالحبنأحمدعن93(0(2/البيهقيطريقهمنوأخرجه81(.(6حديث(1(

الجهنيعبداللهبنمعاذعنهلالأبيبنسعيدعنلحارثابنعمروأخبرنيوهب

وبقيةبهما،بأسلاالجهنيومعاذهلالأبيفابن؟حسنإسناده.بهعنهاللهرضي

".موثقونرجاله"(:1/435(الأفكارنتائجفيلحافطاقال.ثقاترجاله

.(54(6حديث2((

ع!عس!!اذا)والل:س(3(

".سررت":داودبيأروايةفيو."أعجب":وهـوطض(4(

أيا"0":ط(5(

يجه.تخروسيأتي.(4/941(أحمدأخرجه((6

."روايةفيو":هـوط(7(

."قرييا":ط(8(
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صلىلمجيمنزلفلما.!فاسابرلثأعوذو)قل!،لفلقأبرتأعوذ)قل

أحمد،الامامرواه.؟"عقبةياترىكيف":قال.الغداة(1(صلاةبهما

.2(بوداود(وأ

)1)

)2)

.هـوطفيليست"صلاة"

خزيمةابنأيضاأخرجهوقد(،4621(داودبيأسنن(،4/941،531(لمسندا

عنصالحبنمعاويةطريقمنكلهم،وغيرهم366(/1(لحاكموا(،(535

عامربنعقبةعنمعاويةمولىعبدالرحمنبنالقاسمعنالحارثبنالعلاء

به.عنهاللهرضي

طرقيمن(،5(437والنسائي(،534(خزيمةوابن(،4/441(حمدأوأخرجه

.بمعناهعبدالرحمنبنالقاسمعنجابربنيزيدبنعبدالرحمنعن

معاويةعنسفيانعنطرقيمن5(،434(والنسائي(536(،خزيمةابنوأخرجه

.بمعناهعقبةعنأبيهعننفيربنجبيربنعبدالرحمنعنصالحابن

لحديث،اهذافيأخطأالثوري:يقولونأصحابنا"268(:/1(خزيمةابنقال

".غيرهوعنمعاويةعنهذايرويأنلسفيانمستنكير:غيرأقولوأنا

فيها:ينظر،بعضدونبعضهافيوزياداتمتقاربةبألفاظأخرىطرقوللحديث

34(.(99للألبانيالصحيحة

:قالعنهاللهرضيعقبةعنحازمبيأبنقيسطريقمن81(4(مسلمعندوأصله

برتاعوذ)قل،قظمثلهنيرلمالليلةأنزلتأياتترألم":!شي!اللهرسولقال

فيبهماع!م!وقراءتهذكردونمختصراهكذا."الناسبرثأعوذو)قل!لفلقا

صلاته.
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حديثمن"(2(،النسائيسننو"أحمد"(1(،الاماممسند"وفي

:فقالذلك(4(،فأنكروافيها،فأوجز(3(صلاةصلىأنهياسربنعمار

بدعاءٍ،فيهادعوتنيإأما":قال.بلىقالوا:والسجود؟الركوعأتملمأ

الخلق،علىوقدرتك،الغيببعلمكاللهم:بهيدعو!ماللهرسولكان

لي،خيراالوفاةكانتاذاوتوفنيلي،خيراالحياةعلمتمااحيني

الغضبفيالحقوكلمة،والشهادةالغيبفيخشيتكوايسألك

لىإوالشوق،وجهكالىالنطرولذة،والغنىالفقرفيوالقصدوالرضا،

بزينةزينااللهم،مضلةفتنةومن،مضرةضراءمنبكوأعوذ،لقائك

."مهتدينهداةواجعلنا،الايمان

)1).)4/264)

92(،/(1التوحيدفيخزيمةابنأيضافأخرجهالنسائيحديثأما(.013(5(2(

زيدبنحمادعنطرقمن7(1/50(لحاكموا(،7191(حئانابنطريقهومن

سمعحقاداولكن؛اختلطقدوعطاء.بهعمارعنأبيهعنالسائببنعطاءعن

32(.4(ص/الكياللابنالنيراتالكواكبينظر:،الاختلاطقبلمنه

الإسناد".صحيح":عقبهفقاللحاكموا،حبانوابنخزيمةابنلحديثاصخحوقد

(264(4/وأحمد(،013(6النسائيفأخرجهأيضا؛فيهالسائبتوبعوقد

بنقيسعنمجلزأبيعنالواسطيهاشمأبيعنشريكطريقمنوغيرهما،

.بنحوهعمارعنعباد

الثانية.علىضربثم"الغداةصلاة":س،"صلاة"فيهوليس""الغدات:ض(3(

".عليهفأنكروا":وهـوطض((4
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وصراحة.وكبرةصحةالتطويلأحاديثمنالأحاديثهذهفأينقالوا:

فيكانلما؛الاسلامأولفيكانتأنهاعلىحملهافيتعينوحيمئذ

وأمر،التخفيفشرعالاسلام1((رفعةوانتشرتكثروا،فلما،قلةالمصلين

(3(ويخرج،برغبةفيهافيدخل،العبادةمحبةو(2(القبوللىإأدعىلائه؛به

الوسواساستولىطالتمتىفإنها؛الوسواسبها4(ويبادر(،باشتياقمنها

.أجرهبنقصانإطالتهثوابيفيفلا،المصليعلىفيها

من(5(؟الأئمةمنغيرهع!يواللهرسولعلىيقاسوكيفقالوا:

كماغضابالقرانصوته(6(وسماع؛خلفهوالقيام،لهالصحابةمحبة

لهوتفريغها،اللهعلىقلوبهموإقبال،الدينفيالقومرغبةوشدة،أنزل

طولمنينفرونيكونواولم"،منفرينمنكم"ان:قالولهذا،العبادةفي

كانالصلاةفيخلفهللصحابةيحصلكانفالذي!يم(7(،صلاته

رفعة"انتشرت:لقولهالمناسبالمعنىولعل."رفعة"تشرف:ط،"رفقة"هـ:(1(

التعبير:هذامثلفيالمشهورةوالعبارة.وعلوهارتفاعهامرانتشر:يعني"الاسلام

وتوسعه.قاعدته:يعني"،الاسلامرقعة"

تحريف!"القولأدعى":ض."داعي":س(2(

.سمنسقطت"ويخرح..القبوللىإ"(3(

تحريف!"دروينا":ط،"دريباولا":هـ(4(

."في".س(5(

."لسماعفا":ط،"ستماعفا":هـ(6(

.ضمنسقطت!"صلاتهكما.."غضا(7(
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قلوبهمعلىخفيفة=طالتوإنصلاتهيرواأنعلى(1(يحملهم

وصوته،،وخشوعه،بقلبهالمأمومين(2(يحملالامامفإن؛وأبدانهم

عليهم؛ؤيقلا،المأمومينعلىكلاكانكلهذلكمنعريفإذا.وحاله

(3(.الصلاةيبغضهملئلا؛أمكنهماعليهمثقلهمنفليخفف

(4(،الدينفيتنطعهمبشدةالخوارج!ي!اللهرسولذموقد

(5(،صلاتهممعصلاتهأحدكميحقر":بقوله،العبادةفيوتشددهم

له،اللهمحبةعنوأخبر،وأهلهالرفقومدح"(6(.صيامهممعوصيامه

أحدالدينيشادلن":وقال(7(،العنفعلىيعطيلاماعليهيعطيوانه

.(01(9("(برفقفيهفأوغلوا،متينالدينهذاان":وقال"(8(،غلبهإلا

تحريف!!."عملهمكان":ض(1(

تحريف!."محمل":ط2((

".للصلاة":س(3(

.وسضفيليست"الدينفيو"."لشدة":هـوط(4(

"."صلواتهم:ط.سفيليست"صلاتهممع"(5(

.الخدريسعيدأبيحيثمن(01(64ومسلم36(،01(البخاريأخرجه(6(

عنف".":س(7(

.هريرةأبيحديثمن(93(البخاريأخرجه(8(

رفق".":س(9(

كتابفيوجدت:قال(991(3/أبيهمسندزوائدفيأحمدبنعبداللهأخرجه(01(

بنزيدحدثنا:قال(021(6/المختارةفيالضياءطريقهومنيده،بخطأبي
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مايحبلىتعاوالله،والسنةالسبيلفيالاقتصادفيكلهفالدين

المداومةيمكنالتيهيالقصدوالصلاة،الأعمالمنالعبدعليهداوم

.الطولفيالمتجاوزةدونعليها،

فصل

،!اللهرسولعنجاءمابكلوسهلاأهلا:للصلاةالمكملونقال

هديهومتابعة،بهالاقتداءحولإلاندندنوهل،والعينينالرأسفعلى

اللهرضيأنسعنالربيعبيأمهرانبنخلفعنحمزةبنعمروعنقالالحباب

مرفوعا.بهعنه

:عديابنوقال،الدارقطنيضعفه،ضعيفوهو"حمزةبنعمرو":إسنادهوفي

الميزانينظر:.حديثهعلىيتابعلا:البخاريوقال،محفوظغيريرويهماعامة

255(.(3/للذهبي

9(-0(ص/للخلالالعللمنالمنتخبفي-كمامثلهأحمدعنحنبلأسندهوقد

منفلعله:قلت.منكر"هو:وقال،تركهثم،أبوعبداللهبهحدث":قالثم

.مسندهمنبمحوهاحمدأأمرالتيالأحاديث

مزةالمنكدرابنحديثومن،العاصبنعمروبنعبداللهحديثمنرويوقد

قالكما،الأصحوهومرسلا،ومزة،عنهماللهرضيعائشةعنومرةجابر،عن

.(1/201(الكبيرالتاريخفيالبخاري

".ثابتحديثفيهاوليس":لحديثاطرقمنطرفاذكرأنبعدالدارقطنيقال

لحديثاطرقتفصيلوانظر822(.(2/لجوزيالابنالمتناهيةالعللفيكما

.(013(52للمسندالأرناؤوطشعيبالشيختحقيقفيوتخريجها
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ونترك،سهلمامنهانأخذولاببعضٍ،بعضهاسنتهنضربولا،وسنته

ملأتقدبدنياواشتغالعزيمةوضعفلكسلعلينا؛شقمامنها

.بالصلاة(قرتها(1بدل،العيونبهاوقرت،لجوارحاوملكت،القلوب

وفتورا،شهوةصادفتشبهةحقهافيالرخصةأحاديثفصارت

الخدمة،فيالنصيحةفيالجهدبذلفيرغبةوقلة،العزمفي

لى.تعااللهحق(2(واستسهلت

فيه،التفريطفيشبهاتهاأعظممنوغناهكرمه(3(وجعلت

استقمىمابقولها:ولهجت،القسمتحلةبالهوينا(4(وفعله،وإضاعته

والمساهلةمحةالمساعلىمبنياللهحقوبقولها:،قطحقهكريم

والاستقصاء.والضيقالشحعلىمبنيالعبادوحقوالعفو،

والمراكب،الوثيرةالفرلشعلىكأنها؛المخلوقينخدمةفيفقامت

المحردتى،لجمراعلىكأنهاوفاطرهاربهاخدمةحقفيوقامت(5(،الهنية

لحظ.اكماللأنفسهاوتستوفيوزمانها،قواهامن(6(الفضلةتعطيه

."قررها":س(1(

."ستهلتوا":ط(2(

."رجعت":هـ(3(

."بنالهوبا":هـ(4(

."لهينةا":ط(5(

".الفضيلة"بعطيه:ض".يعطيه":هـوط(6(
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الناسأيهاو"معاذ؟")2(،ياانتأفتان"إلاالسنةمن)1(تحفظولم

ولم،موضعهغيرعلىلحديثا)4(ووضعت")3(!منفرينمنكمإن

.بعدهوماقبلهماتتأمل

فيها،ولذتهوسرورهونعيمه،الصلاةفيعينهقرةتكن)5(لمومن

بل،وأمثالهلحديثاهذاإلايناسبهلافإنه=صدرهوانشراح،قلبهوحياة

منبهأولىالغرابفنقر)6(،والنقارينالسراقصلاةإلايناسبهلا

.الأربابربخدمةفيوسعهاستفراغ

حديث:منبهلىأو،يفهمهلمالذييامعاذ"،أنتأفتان":وحديث

ثم،حاجتهفيقضي،البقيعلىإأحدنافينطلق،تقامالظهرصلاةكانت"

")7(!الأولىالركعةفي!يماللهرسوليدركثمفيتوضا،أهلهيأتي

السفر،فيهذاوكانبالمعودتين)8(،الصبحع!يبمصلاتهوحديث

".(1(هـوط:"يحفظ

.(4/ص(يجهتخرتقذم(2(

.3(351-41(ص/يجهتخرتقذم(3(

."ووضعه"؟هـوط(4(

."يكن":ض(5(

.""فنقرة:هـوط(6(

مسلم.عندوانه3(،50(ص/يجهتخرتقدم(7(

عنه.اللهرضيعامربنعقبةحديثمنقريبايجهتخرتقذم(8(
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(2(!ستينلىإاية(1(بمائةالحضرفيصلاتهحديثمنبهأولى

يأيهاو)قل!،أحدهوالثهب)قلالمغرب!مصلاتهوحديث

لحديثامنبهأولى،بروايته(3(ماجهابنانفردالذي!،الفروت

فيهاقرأ!اللهرسول"أن"(4(:صحيحه"فيالبخاريرواهالذي

)1)

)2)

)3)

)4)

.سفي"آية"ليست

الصحيحين.فيوانه992(،(ص/تخريجهتقدم

فيوأبونعيم377(/1(2الكبيرفيالطبرانيأيضاوأخرجه(833(.حديث

ثناغياثبنحفصثنابديلبنأحمدطريقمنكلهم268(،/1(أصبهانأخبار

الفتحفيحجرابنالحافظقال.بهعنهاللهرضيعمرابنعننافععناللهعبيد

فيهأخطأ:الذارقطنيئقال،معلولانهإلا،الصخةإسنادهوظاهر"2(:48(2/

."رواتهبعض

التفرد،مثلهيحتملولا،أوهامصاحبصدوقفهو،"بديلبنأحمد"بذلكيريد

فيعديابنلحافظاقال.أوهامهمنذلكوعد،لحديثاهذابروايةتفردوقد

لحديثاوهذامناكير".وغيرهغياثبنحفصعنيروي"(:1186/(الكامل

جمته،ترفي271((1/الكمالتهذيبفيالمزيالحافظذكركماعليهأأنكرمفا

،الرازي:يعنيزرعةلأبيلحديثاهذاذكرت":قالمحمدبنالنضرعننقلثم

قال:قالالبرقانيعننقلثم.!"لهشر:قال،بديلابن:قلتبه؟حذثكمن:فقال

تهذيبفيكذا:قلت".اللهعبيدعنغياثبنحفصبهتفزد":الدارقطنيلنا

عنأحمدبهتفرد"(:1/17(حجرلابنالتهذيبتهذيبفيوالذي،الكمال

3-32(.0(7/رجبلابنالباريفتحوينظر:."غياثبنحفص

3(.30(ص/تقدموقد76(،4(حديث
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.الأعرافوهي"،الطوليينلىبطو

يوافقه،بمامنهاويأخذ،يناسبهمالىإالسنةمن(1(يميلفهو

أحسن!هيبالتيودفعه،يخالفهماتأويلفي(2(أحسنإنويتلطف

ممايعافيناأنونسأله،الظريقةهذهسلوكمناللهلىإنبرأونحن

ولا!يم،رسولهعنصحمابكل(4(اللهندينبلأربابها،به(3(ابتلى

عليناماونتأول،ظاهرهعلىمالنافنقرعلينا،وبعضهلنابعضهنجعل

نتلقاهابل،سننهمنشيءٍبيننفرقلالنا،الكلبل،ظاهرهخلافعلى

ركائبها(5(،توجهتأينونتبعها،والطاعةبالسمعونقابلها،بالقبولكلها

سنةببعضالأخذفيالشأنفليسمضاربها.نزلتأينمعهاوننزل

وتنزيلبجميعها،الأخذ(6(فيالشأنبلبعضها؛وترك!يم،اللهرسول

بموضعه.ونضعه،منزلتهمنهاشيءكل

والتطويل،بهالمأموروالتخفيفيجازالا:التوفيقوباللهفنقول

وأهلبلد،وأهل،طائفةعادةلىإفيهيرجعأنيمكنلاعنهالمنهي

".تميل".ض:"فهي(1(س:"ميل

خشن".لمن":هـوط(2(

.سفيليست"به"(3(

ط:"لله".(4(

س:"ركابها".(5(

ض:"بالأخذ".(6(
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الأئمةاجتهادلىإولا،ورضاهمالمأمومينشهوةلىإولا،مذهب

ينضبط،لاذلكفإنذلك؛فييهمورأ،بالناسيصلونالذين

وضعويفسد،اضطرابأعظموالاراداتالاراءفيه(1(وتضطرب

.الناسلشهوةتبعامقدارهاويصير،الصلاة

مالىإوالتحاكمذلكفيالمرجعبل؛شريعةبهتأتيلاهذاومثل

وعلمهم،اللهعندمنبهاوجاءهم(2(،للأمةالصلاةشرعمنيفعلهكان

الصغير،وراءهيصليوكان.وأركانهاتها،وهيئاوحدودها،حقوقها،

،غيرهإماملمدينةبايكنولم(3(،لحاجةاوذو،والضعيفوالكبير،

عليه.وسلامهاللهصلوات

به؛يأمركانالذيهو4((عليهوسلامهاللهصلواتيفعلهكانفالذي

شيءٍعننهىوإذابه،أخذاوأولاهمالناسأولكان(5(بأمرأمرإذاكانفإنه

وسلامهاللهصلواتشعيبقالولهذا؛بتركهوأولاهمالناسأحقكان

]هود/88[.!عتهأنهنغماإكأضالفكخارلدأ)وما(6(:عليه

."بيضطرو":طهـو(1(

."يمةللأ":ض(2(

."جةلحااوذو،لصغيراو،لكبيراو،لضعيفا":طهـو(3(

".وسلامهعليه":هـوط(4(

.ضمنسقطت"كان"(5(

.هـوطمنكلهاسقطت"عليهوسلامه..كانالذيهو"(6(
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صلاته؛عنموتهع!بعداللهرسولأصحاببعضسئلوقد

الله.قبضهحتىيصليهاكانالتيبصلاتهسألهممنفأجابوا

عليه،مكثوروهوالخدريسعيدأبارأيت:قال1((قزعةروىكما

عنه؟هؤلاءيسألكعما(2(أسألكلانيإ:قلتعنهالناستفرقفلما

خير(4(؟منذلكفيمالك:فقال!(3(،اللهرسولصلاةعنأسألك

البقيع،لىإأحدنافينظلق،تقامالظهرصلاةكانت":فقال،عليهفأعادها

اللهورسوللمسجدالىإيرجعثمفيتوضا،،أهلهيأتيثم،حاجتهفيقضد

"(5(.الصحيح"فيمسلمرواه.بطولها"مما؛الأولىالركعةفيلمجي!

(6(،حصينبنوعمران،وأنسأبوسعيد،أنكرهالذيأنعلىيدلوهذا

والاقتصارفيها(7(،والاختصار،الصلاةحذفهوإنما=عازببنوالبراء

.وغيرهمسلمصحيحمنوالتصويب.""أبوقزعة:وضس(1(

في:ترجمتهتنظر.البصريالغاديةأبوالأسود،ابن:ويقال،يحىبنقزعةوهو

.(795(23/الكمالتهذيب

.وغيرهمسلمصحيحمنوالئصويب."لأسألك":س."أسألكألا":ض2((

.هـوطمنكلهاسقطت!ك!ي"اللهرسول...موتهبعد"(3(

خبر".":س(4(

.(454(حديث(5(

"."الحصين:هـوط(6(

"منها".:س(7(
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يفعله.!اللهرسولكانمابعض(1(على

صلاةبكمأصليأنآلولاإني":قالأنسبهمصلىلماولهذا

تصنعونه،أراكملاشيئايصنعأنسفكان":ثابتقالع!م".اللهرسول

جلسوإذا،أوهمقد:القائل(2(يقولحتىيقومقائماانتصبإذاكان

(4("(5(.أوهمقد:القائليقولحتىمكث(3(السجدتينبين

هذينيقصرونكانواحيث؛الأئمةعلىأنسأنكرهممافهذا

أشبههمأنوأخبروالسجود،الركوعتقصيرعليهمأنكركما،الركنين

الركوعفيتسبيحهفحزرواعبدالعزيز،بنعمر!واللهبرسولصلاة

مسرعا(6(هذايسبحهايكنلمأنهالمعلومومنعشرا.عشراوالسجود

ذلك.منأجل(7(فحالهمتدبر!غيرمن

فيوهمهبمنبليكما(8(ذلك،فيوهمهبمنأنسبليوقد

.ضفي"بعض"ليست(1(

هـ.منسقطت"يقول"(2(

"."يمكث:س(3(

.ضمنسقطت"أوهم..جلسوإذا"(4(

الصحيحين.فيوآنه292(،(ص/بنحوهيجهتخرتقدم(5(

سرعا".":هـوط(6(

."كان":زيادةس(7(

".كمن":س(8(
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،"درخيصالركقآلئهب"بتصلجهراصلاتهفي!راللهرسولتركروايته

بها.جهرهميسمعيكنفلم،الصفوفوراءيصليصغيراكانوقالوا:

وقالوا:معا،والعمرةلحجبا!يماللهرسولإحرامفيوهمهبمنبليوكما

كنت(!1صبيانا(إلاتعدونناما":لهمقالحتىاحرامه،يسمعلا،منهبعيداكان

جميعا"(3(.بهمايهل(2(فسمعته،!شيماللهرسولناقةبطنتحت

يه،واختصفخدمه،سنينعشرولأنسالمدينة!ب!اللهرسولوقدم

!يماللهرسولوتوفيفطنا،كيساغلاماوكان،بيتهأهلمنيعدوكان

اللهرسولعلىفيغلطكلههذاومع،سنةعشرونله،كاملرجلوهو

علىغلطهويستمراإحرامهوكيفية،صلاتهوقدر(4(،قراءتهفي!ر

المسجد،مؤخرفيصلاتهعلىويستمر،بعدهمنالراشدينخلفائه

منهم؟احد(5(قراءةيسمعلاحيث

."صبيا":ط."..وننايعد":س(1)

."هل":س(2)

عنالمزنيعبداللهبنبكرعن:مسلموسياق،وغيره(1،2331)232مسلمأخرجه)3(

بكر:قالجميعا".والعمرةلحجبا!تجيلبيالنبيئسمعت":قالعنهاللهرضيانس

عمر،ابنبقولفحدثتهأنسافلقيت،وحدهلحجبالبى:فقالعمرابنبذلكفحدثت

.وحجا"عمرة"لبيك:يقول!لخرواللهرسولسمعت!صبياناإلاتعدونناما:أنسفقال

.ضفيليستوقدر"قراءته")4(

".قراة":ط5()
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الله!رسولصلاةأنعلىعنهماللهرضيالصحابةاتفقوقد

مناسبامنه=ورفعه،وسجوده،منهورفعه،ركوعهفكان،معتدلةكانت

يكونأنبدفلاآيةستينلىإآيةبمائةالفجرفييقرأكانفإذا،لقيامه

كلهذلكإن":عازببنالبراءقالولهذا؛لذلكمناسباوسجودهركوعه

السواء"(1(.منقريباكان

"(2(.معتدلة!واللهرسولصلاةكانت":حصينبن!رانوقال

(3(.الكسوفوصلاةبالليلقيامهكانوكذلك

وإن،بالتخفيفليأمرنالمجماللهرسولكانإن"عمر:بنعبداللهوقال

(6(.والنسائيحمد(5(،أالامامرواه."بالصافاتليؤمنا(4(كان

الصحيحين.فيوآنه492((ص/بنحوهتقدم(1(

فيه.ماعلىالتنبيهوتقدم(321(ص/بنحوهتقدم(2(

792-892(.(ص/تخريجهتقدم(3(

قيامنا"."هـ:(4(

26(.(2/المسند(5(

طريقمن(،(1817ححانوابن(،061(6خزيمةابنوأخرجه(826(.حديث(6(

ابنعنعبداللهبنسالمعنعبدالرحمنبنلحارثاأخبرنيقالذئبأبيابن

حسن،وإسناده.حثانوابنخزيمةابنصححهوقد.بهعنهمااللهرضيعمر

الكمالتهذيب:فيترجمتهوتنطر.يهبأسفلالحارثاغير،ثقاتكفهمرجاله

.(2173/(الاعتدالوميزان(،5552/(
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أنه،المخطئالغالطيظنمالاله،المفسرفعلهوهذا،أمرهفهذا

(1(صلاة-أمروقد.بهأمرماخلافهوويفعل،بالتخفيفيأمرهمكان

بهم.يصليكان(2(كمابالناسيصلواأنالأئمة-عليهوسلامهالله

اللهرسولأتينا:قالالحويرثبنمالكعن"(3(الصحيحين"ففي

اللهرسولوكان،ليلةعشرينعندهفأقمنا(4(،متقاربونشببةونحن!يم

أهلنامنتركناعمنفسألناأهلنا،اشتقناقدآنافظنرفيقا،رحيما!ؤ

وعلموهم،،فيهمفأقيموا،أهليكملىاارجعوا":فقال،فأخبرناه

كذا،حينفيكذاوصلاةكذا،حينفيكذاصلاةفليصلوا(5(،ومروهم

وصلوا،أكبركموليؤمكم،أحدكملكمفليؤذنالصلاةحضرتواذا

.للبخاريوالسياق."أصليرأيتمونيكما

يصلواأن(6(أمرهمفإذا.بهميختصلموإنقطعا،للأئمةخطابفهذا

(7(الذيهويفعلهكانالذيأنبالضرورةعلمبالتخفيفوأمرهم،بصلاته

."صلوات":س(1(

هو".كما":ض.هو"":زيادةس2((

674(.(ومسلم،السياقهذامنأخصركثيرةمواضعوفي72(4(6البخاري(3(

فأقاما".":س(4(

.فلتصلوا""هـ:(5(

."فأمرهم":س(6(

".والذي":س(7(
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به.أمر

بالنسبةخفيفايسمىوقدإلاالغالبفيفعلمنماأنهذلكيوضح

فلامنه،أخفهومالىإبالنسبةطويلاويسمى،منهأطولهومالىإ

يرجعالتيالعرفيةالأفعالمنوليس(1(.إليهفيهيرجعاللغةفيلهحد

(3(.المواتوإحياء،والقبضلحرز(2(،كا؛العرفلىإفيها

تها،وهيئاتها،وصفامقاديرها،في،الشارعلىإ(4(يرجعوالعبادات

الناسعرفلىإذلكفيالرجوعجازفلوأصلها.فيإليهيرجعكما

الصلاةأوضاعلاختلفتيجازوالاالتخفيفمسمىفيوعوائدهم

ينضبط.لامتباينااختلافاومقاديرها

ماهوبهالمأمورالتخفيفأنقلبهاللهنكسمنبعضفهملماولهذا

كانتوأوجزت(5(خففتكلماالصلاةأناعتقدالتخفيفمنيمكن

فيأكبر"الله"علىيزيدولا،السهممرفيهايمرمنهمكئير(6(فصار!أفضل

يسبقيكادوركوعه،ركوعهيسبقسجودهويكاد،بسرعةوالسجودالركوع

هـ.فيليست"إليه"(1(

تحريف!"كالحرر":س)2(

تحريف!"مواتلأا":ط)3(

قريبا.بعدهليالتاالموضعفيوكذا."ترجع":ض()4

"خفت".:وطس)5(

"كثيرا".:ط)6(
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!ثلاثمنأفضلواحدةتسبيحةعلىالاقتصارأنظنوربما(،1(قراءته

فضربه،صلاتهفيبطمئن(2(لهغلامارأىانههؤلاءبعضعنويحكى

الإبطاء!هذامثلشغلهفيتبطئأكنتشغلفيالسلطانبعثكلو:وقال

،الشيطانمنوخداعلها،وتعطيل،بالصلاةتلاعبكلهوهذا

!هو(3(الضلؤة)وأقيموا:لىتعاقالحيث،ورسولهاللهلأمروخلاف!

والركوعالقيامتامة،قائمةبهاالاتيانوهوبإقامتها،فأمرنا(4(]البقرة/43[.

.لأذكارواوالسجود

فاتهفمن،صلاتهفيالمصليبخشوعالفلاحسبحانهاللهعلقوقد

الخشوع(6(حصولوششحيل(5(.الفلاحأهلمنيكنلمالصلاةخشوع

وكلما،الطمأنينةمعإلاقطالخشوعيحصللابلقطعا،والنقرالعجلةمع

حتىعجلته(8(اشتدتخشوعهقلوكلماخشوعا،ازداد(7(طمأنينةزاد

".قراته":وطض(1(

".بطي":ض2((

واو.دون!)أتيموا:وهـوطض(3(

فأمر".":س(4(

.ضمنسقطت"الفلاح..صلاتهفي"(5(

.ضفيليستحصول""(6(

"زاد".:س(7(

اشتد".":ط(8(
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علىإقبالولاخشوعيصحبهلاالذي،العبثبمنزلة1((بدنهحركةتصير

(3(!أقيموا:قالقدسبحانهوالله.العبودية(2(حقيقةمعرفةولا،العبودية

:لوقا[،55/لمائدة]ا!لصلؤةايقيمونئذين!وا:لوقا،[34/]البقرة!هولضلؤهأ

!هوا!لؤهفأديموااطمآننتغ)فإذا:وقال[،411]هود/!وأقرالمحلؤة)

عليهإبراهيموقال[.621]النساء/!الصلؤة)وائمقيمين:وقال[،301]النساء/

لموسى:وقال4[،0]إبراهيم/!المملؤؤمقيواتجعلنى)رب:السلام

الصلاةذكرتجدتكاد(4(فلن14[.]طه/!لذئحرىوأفرالمحعلؤة)فآغبذفى

بإقامتها.مقروناإلاالتنزيلمنموضعفي

القليل،أقلمنهمالصلاةومقيمو(5(،قليلالناسفيفالمصلون

كثير(6("(7(.والركب،قليلالحاج":عنهاللهرضيعمرقالكما

."يديه":طهـو(1)

."لقحقا":س(2)

بواو،مسبوقةال!ياقهذامثلفياللهكتابفيوالاياتكلها،النسخفيكذا)3(

.!ألضلؤةأقيمواوأن)821[:الأنعامآيةفيوفريبا،ذكرهاالسابقكالاية

يكاد".":ض(4)

"0ومقيم":هـوط(5)

"."كثرةهـ:."والراكب":س)6(

ماعمر:ابنعندفالرجلاأن)8836(عبدالرزاقعندولكنعمر،عنأرهلم)7(

".أقلهمما"عمر:ابنفقال،لحاجاأكثر
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تحلة(1(الترويحعلىبهاالمأمورالأعماليعملونفالعاملون

ولو!بهنأتيوليتنا،الاسمعليهيقعماأدنىيكفينا(2(:ويقولون،القسم

جلالربعلىفتعرضها؛بصلاتهمتصعدالملائكةأنهؤلاءعلم

وكبرائهم.ملوكهملىإالناسبهايتقربالتيالهدايابمتزلة،جلاله

،استطاعماويحسنهفيزينه،عليهيقدرماأفضللىإعمدمنفليس

عندهما(3(أسقطلىإيعمدكمن=ويخافهيرجوهمنلىإبهيتقربثم

بموقع.عندهيقعلامنلىإويبعثه،منهفيستريح،عليهوأهونه

لعينه،وقرة،وراحةلهوحياة،لقلبهربيعاالصلاةكانتمنوليس

نوائبهفيإليهيلجأ(4(لهومفزعا،وغمهلهمهوذهابا،لحزنهوجلاء

وثقلله،وتكليفلجوارحه،وقيد،لقلبهسحت(5(هيكمن=ونوازله

)وآسنعينوا:لىتعاقال.لذلكوراحةعينوقرةهذا،علىكبيرةفهي.عليه

قليل،لحاجا":قالالعراقيشريححديثمن(8837(عبدالرزاقوأخرجه

.كثير"والركبان

عمر.ابنعننحوه263(/1)ليللغزاالاحياءوفي

."الترويج":هـوط(1)

."تكفينا":س(2)

".أسقطمالىإ":ض.""أسقاط:س(3(

يلجأ"."فيهماوليس،"لهمضرعا":هـوط(4)

يستعملسخت،حرهذا:يقالالشديد،هو"سخت:هامشهوفي.سخت"":ط)5(

.لهلاكواالعذاب:والسحت.انتهى.إوالعجمالعربكلامفي
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ربهمئبعواأنهملظتونألذين!ألحشعينإلاعلىلكبيرفىانهاوالصلوهبالصبر

.[4-546/]البقرة!رخعونليهإوأنهم

تعالىاللهمحئةمنقلوبهملخلو(1(هؤلاءغيرعلىكبرتفإنما

فيالعبدحضورفإن؛فيهرغبتهموقلة،لهوالخشوعوتعظيمهوتكبيره

إقامتها،فيولسعه(2(واستفراغهلها،وتكميلهفيها،وخشوعه،الصلاة

الله.فيرغبتهقدرعلىوإتمامها-

(3(الاسلاممنحظهمإنما":يحيىبنمهناروايةفيأحمدالامامقال

فيرغبتهمقدرعلىالاسلامفيورغبتهم،الصلاةمنحظهمقدرعلى

للاسلامقدرولا!قاللهتلقىأنواحذر،عبداللهيانفسكفاعرف.الصلاة

"(4(.قلبكقيالصلاةكقدرقلبكفيالاسلامقدرفإن؛عندك

وإجلالهفيهوالرغبةوخشيتهالله(5(بمحبةالعامرالقلبحظوليس

ذلك.منالخرابليالخاالقلبكحظالصلاةمنوتعظيمه

بقلبهذاوقف،الصلاةفياللهيديبين(6(الاثنانوقففإذا

"!فانهميخلو":س،يخلو"ولاغيرهعلى":ض(1(

"."وسعيه:ط(2(

".الاسلامبعدالصلاةمن":س(3(

354(./1(يعلىأبيلابنالحنابلةطبقاتفيللامامالصلاةرسالةتنظر(4(

".لمحبة":هـوط(5(

".الانسان":س(6(
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قدالسوء،معارضاتمنسليم،منه(2(قريب،لهخاشعله(1(،مخبمق

حجابعنهوكشف،الايماننورفيه(3(وسطع،لهيبةباأرجاؤهامتلأت

قلبهوخالط،القرانمعانيرياضفيفيرتع؛الشهواتودخان،النفس

وجلالها(4(،وعلوها،،والصفاتالأسماءبحقائقالايمانبشاشة

كماله،وصفاتجلالهبنعوتسبحانهالربوتفرد،الأعظموكمالها

قربااللهمنبقربه(7(وأحس،بهعينه(6(وقرت،اللهعلىهمه(5(فاجتمع

بكلييه.عليهوأقبل،ألهقلبه(8(ففرغ،لهنظيرلا

أولا،عليهأقبلسبحانهفإنه؛ربهمنإقبالينبينمنهالاقبالوهذا

أتماخربإقبالمنهحطيربهعلى(9(أقبلفلما،بإقبالهإليهقلبهفانجذب

.الأول1(0(الاقبالمن

.هـوطفيليستله""(1(

قرب".":ض(2(

".ويسطع":وسض(3(

.لها"جماو":هـوط(4(

".همته":ض(5(

".وقرة":س(6(

".وأحسن"هـ:(7(

".ففزع"هـ:(8(

هـ.فيليستأقبل"":وكلمة."..قبالهيليقلبه":ض..".إليهالنيةتخذتفا":س(9(

.هـوطفيليست"الاقبال"(01(
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الأسماءمعانيفيقلبهتفقهلمنيحصل(1(،عجيبأمروههنا

اسملكل(3(يرىثحما،قلبهبهاالايمانبشاشةوخالط(2(،والصفات

منها.ومحلا،صلاتهمنموضعاوصفة

بقلبهشاهدلىوتعاتباركالربيديبينقائماانتصبإذافإنه

قيوميته(4(.

.كبرياءهشاهدأكبر"الله":قالوإذا

،جدكلىوتعا،اسمكوتبارك،وبحمدكاللهمسبحانك":قالفإذا

نقصبى،كلمنسالماعيب،كلعنمنزهاربابقلبهشاهد"غيركإلهولا

يستلزموذلك،كمالبكلوصفهيتضمنفحمدهحمد.بكلمحمودا

علىولا،كثرهإلاقليلعلىيذكرفلا.اسمهتبارك،نقصبىكلمنبراءته

إلاشيطانعلىولاأذهبها،إلاافةعلىولافيه(5(،وباركأنماهإلاخير

داحرا.خاسئارده

لاالذياسمهشأنهذاكانفإذا،مسماهكمالمنالاسموكمال

".عجائبعجيبةوههنا":ط".وعجابعجيبةوههنا"هـ:(1(

."..الأسماءالقرانني"معا:وهـوطض2((

"!الملكيرا"هـ:(3(

".قيومته"هـ:(4(

.هـوطفيليست"فيه"(5(
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وأجل.أعلىالمسمىفشأنالسماء،فيولاالأرضفيشيءمعهيضر

وعلا،عظمةكلفوقوجلت،عظمتهارتفعت:أي"جدهلىتعاو"

يكونأنجدهلىفتعا.سلطانكلعلىسلطانهوقهر،شأنكلعلىشاع!نه

صفاته،فيأو،أفعالهفيأوإلهيته،فيأو،وربوبيتهملكهفيشريكمعه

ولاصمحبهآتخذمادزشانزذ)وأنة:لجنا(1مؤمنو(قالكما

الأسماء(2(لحقائقتجلمنالكلماتهذهفيفكمولدا!]الجن/3[.

لحقائقها(3(.غيرالمعطلبها،العارفقلبعلىوالصفات

ركنهلىإاوىفقد"الرجيمالشيطانمنباللهأعوذ":قالفإذا

ربه،عنيقطعهأنيريدالذي،عدوهمنوقوتهبحولهواعتصمالشديد،

حالا(4(.أسوأليكون،قربهعنويباعده

(5(هنيئةوقف2[/]الفاتحة!نفدب1رمثفه)اتحضد:قالفإذا

."منمؤ":ط."مؤمني":هـ(1(

."ئقبحقا..":ض."..تلالكماا":هـ(2(

."ئقهابحقا":س(3(

.هـوطمنو"حالا"،سواء"ليكونا..ربهمن":س(4(

فيأثبتهكماالكلمةهذهوستتكزرهسئة".":سوفي،النسخجميعفيهكذا(5(

هنية"سكت":قوله"69(:(5/مسلمصحيحشرحفيالنوويقال.تاليةمواضع

أصلها،هنةتصغيروهي،همزةبغيرالياءوتشديدالنونوفتحالهاءبضمهي

هماإحداوسبقتوياء،واوفاجتمعت،هنيوةصارتصغرتفلقا،هنوة
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آدرخمقمي:قالفإذا."عبدينيحمد":بقوله،لهربهجوابينتظر،يسيرة

:قالفإذا".عبديعليأثنى":بقولهلجواباانتظر3[]الفاتحة/!الرضر

.(1"(عبديذييمجد":جوابهاذتظر[4/]الفاتحة!يؤهـالذيىمذك)

ثلاث"عبدي":ربهبقولنفسهوسرور،عينهوقرة،قلبهلذةفيا

موص

النفوسوغيم،الشهواتدخانمنالقلوبعلىمالولافوالله.مرات

حمدني"ومعبودها:وفاطرهاربهابقولوسرورافرحالاستطيرت(2(

مجالىلقلبهيكونثم".عبديمجدنيو""،عبديعليأثنىو""،عبدي

وهي:،الحسنىالأسماءأصولهيالتي،الثلاثةالأسماءهذهشهودفي

."الرحمنو"،"الربو"،"الله"

فيإحداهمافادغمت،ياءانفاجتمعتياء،الواوقلبفوجب،بالسكون

وهو"،هنيهة":بعضهمورواهأخطأ،فقدهمزهاومن،هنيةفصارت،الأخرى

أيضا".صحيخ

وهوالتصغير،بلفظبالنونوهنية"922(:(2/الفتحفيحجرابنلحافظاقال

قالوهمسلمرواةأكثرأنوالقرطبيعياضوذكر.الياءبتشديدالاكثرعند

فيوقعوقد،همزةالياءتقلبفقدالهمز؟إجازةذلكيمنعلا:غيرهقال..بالهمزة

فيلحميديواإسحاقروايةوهيهاء،بقلبها"هنيهة":الكشميهنيرواية

مسنديهما".

هـ.منسقطت"عبدي..مالك:قالفإذا"(1(

".لاستطربت..":س."لاستطيره..":هـوط."..النعوسوغيم":ض2((
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1(1(موحدمعبوداإلهاوتعالىتبارك""اللهاسمذكرمنقلبهفشاهد

،الوجوهلهعنتقدله،إلا(2(تنبغيولا،غيرهالعبادةيستحقلامخوفا،

ا!ؤتله)تسثح(4(،الأصواتلهوخشعت(3(،الموجوداتلهوخضعت

فىولهومن!و(،44]ا!سراء/(!هو5(هءب!يسئحلأ!ءشئمنوإنفيهنومنلازضىوالسبعا

.(62/]الروم!هوفنمونوثهلازضط!للسفؤتواا

والانس،لجناوخلقبينهما،وماوالأرضالسمواتخلقوكذلك

الكتب،وأنزل،الرسلأرسلوكذلكوالنار،لجنةوا،والوحنروالطير

والنهي.الأمر(6(العبادوألزم،الشرائعوشرع

كلبهوقام،بنفسهقامقيوما"العالمينرب"اسمهذكر(7(منوشاهد

عرشه،علىاستوىقدوشرها،بخيرهانفس!كلعلىقائمفهوشيء،

إليه،كلهاالأمورومصير(9(،بيديهكلهفالتدبير(8(.ملكهبتدبيروتفرد

.موجودا"":وهـوطض(1(

".ينبغي":وهـوطض2((

".الوجودات":وسض(3(

".يسبح":هـوط(4(

.!تستبي!تمئفقهون)ولبهنلا:زيادةض(5(

."..والأمرالعبادة":س(6(

.ضفيليست"ذكر"(7(

".مملكته":س(8(

"بيده".:س(9(
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والمنع،بالعطاءملائكتهأيديعلى،عندهمننازلة1(التدبير(فمراسيم

والبسط،والقبض،والعزلوالتولية،والاماتةوالاحياء،والرفعلخفضوا

(2(فىمندنشلهد)،المضطرينوإجابة،الملهوفينوإغاثة،الكروبوكشف

ولا،أعطىلمامانعلا2[،9الرحمن/أ!شأنهوفىيوولازضنيصواالمئشت

لكلماته،مبدلولا،لأمرهرادولا،لحكمهمعقبولا،منعلمامعطي

عليه؛واخرهالنهارأولالأعمالوتعرض،إليهوالروحالملائكةتعرج

مواقيتها،لىإالمقاديريسوقثم،المواقيتلها(3(ويوقتالمقادير،فيقدر

لحه.ومصاوحفظهكلهذلكبتدبيرقائما

لىإمحسنارباجلالهجل"الرحمن"اسم(4(ذكرعنديشهدثم

رحمةشيءوسعكل،النعمبصنوفإليهممتحببا،الاحسانباأنواعخلقه

شئ،كلرحمتهفوسعتوفصلا.نعمةمخلوقكل(5(وأوسعوعلما،

حي.كللىإنعمته(6(وسعت

وخلق،برحمتهعرشهعلىفاستوى؟علمهبلغحيثرحمتهفبلغت

"!التدبيراتأشيمفمن":هـوط(1(

هـ.من)في!سقطت(2(

.هـوطفيليستلها""(3(

".اسمه..".س.".شهد.":وسض(4)

".وواسع"هـ:(5)

.""ووسعت:وهـوطض)6(

348



وشرع،برحمتهرسلهوأرسل(1(،برحمتهكتبهوأنزل،برحمتهخلقه

سوطهفإنها؛برحمتهأيضاوالنار،برحمتهلجنةاوخلق،برحمتهشرائعه

الموحدينأدرانبهاوبطهر،جنتهلىإالمؤمنينعبادهبهيسوقالذي

خليقته.منأعداءهفيهيسجنالذيوسجنه،معصيتهأهلمن

البالغة،الرحمةمن؛ومواعظهووصاياه،ونهيهأمرهفيمافتأمل

والنعمة.الرحمةمن(2(مخلوقاتهحشوفيوما،السابغةوالنعمة

السببهيالعبوديةأنكما،بعبادهمنهالمتصلالسببهي(3(فالرحمة

الرحمة.إليهمومنه،العبوديةإليهفمنهم(4(،منهمبهالمتصل

الرحمة،مننصيبهالمصليشهود:الاسمهذامشاهدأخصومن

ومنع(5(وأعطاه،ومناجاتهلعبوديتهوأهله،ربهيديبينأقامهالذي

به.(6(رحمتهمنوذلك،غيرهبقلبوأعرضبقلبهوأقبل،غيره

لاالذيالمجدشهدفهناا4]الفاتحة/!يؤهـآدذبمنك):قالفإذا

.سفيليست"برحمتهكتبه"وأنزل(1)

حشوها".فيوما":وهـوطض)12

هـ.فيليست"فالرحمة")3(

.هـوطفيليست"و"منهمس.فيلي!ست"به")4(

"وإعطاءه".:ط)5(

لا.حمةلرا":هـ(6)
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لهدانتقدقاهرا،ملكافيشهد(1(؛المبينلحقاالملكبسوىيليق

كللعزتهوخضع،الجبابرةلعظمتهوذلت،الوجوهلهوعنت،الخليقة

بقلبه:فيشهدعزيز،

وتسجد(3(الوجوهتعنولعزتهمهيمنا(2(السماءعرشعلىمليكا

حقائقشهودعلىأطلعتهالملكصفةحقيقة(4(يعطللموإذا

الملكفإنله؛وجحدلملكهتعطيلتعطيلهاالتي،والصفاتالأسماء

قادرا،مريدا،بصيرا،سميعا،قيوما،حيا،إلايكونلاالملكالتام،لحقا

لىإرسلهيرسل،مملكتهسريرعلىمستوياناهيا،امرا،متكلما،

ويثيبهالرضا،يستحقمنعلىفيرضد،بأوامرهمملكته(5(أقاصي

ويهينهويعاقبه،الغضبيستحقمنعلىويغضب،ويدنيهويكرمه

ويمنعيشاء،منويعطييشاء،منويرحميشاء،منفيعذب؛ويقصيه

وهي(7(عذابدارلهيشاء،منويقصييشاء،منويقربيشاء(6(،من

.بعدهليالتاالموضعوكذا.فشهد"":س(1(

مهيبا".":س..".ملكا":ط2((

".مهيمن..مليك":وفيه34(.(ص/ديوانهفي،الصلتابيبنلأميةالبيت(3(

".تعطل":طوصووفيهههنا.البيتذكرهـتكرر(4(

".قاضي":س(5(

.وطضفيليستيشاء"من"ويمنع(6(

".عدل":وسض(7(
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لجنة.اوهيسعادةدارولهالنار،

فيقدحفقد=حقيقتهأوأنكرأوجحده،ذلك،منشيئاأبطلفمن

عمومأنكرمنوكذلك.وتمامهكمالهعنهونفى،لىوتعاسبحانهملكه

الربمجدالمصليفيشهد،وكمالهملكهعمومأنكرفقد،وقدرهقضائه

4[.الفاتحة/أ!يؤهـالذجمتنلك):قولهفيلىتعا

سر(1ففيهما([4/الفاتحةأ!وفتعينوإناكشبد)إياك:قالفإذا

وأفضل،الغاياتلأجلمتضمنةوهي،والاخرةوالدنياوالأمر،الخلق

معبودفلا،إعانتهالوسائلوأفضل(2(،عبوديتهالغاياتفأجل،الوسائل

أعلىفعبادته،غيرهعبادتهعلىمعينولاهو،إلاالعبادةيستحق

الوسائل.أجلوإعانته،الغايات

جمعكتب(3(،وأربعةكتابمائةلىوتعاسبحانهاللهأنزلوقد

والزبور،والقرانوالانجيلالتوراةوهيكتب(4(،أربعةفيمعانيها

فيمعانيهوجمع،المفصلفيمعانيهوجمع،القرانفيمعانيهاوجمع

(1(هـ:"ففيها".

.سمنسقطت"عبوديته..وأفضل"2((

هـ.في"كتب"ليست(3(

.هـوطفيليست""كتب(4(
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)1)

.[4/]الفاتحة(1مهو(فمتعينوإئاكشبد)إياك:فيمعانيهاجمعو،تحة

الربوبية،توحيدوهماالتوحيد،نوعيعلىالكلمةهذهاشتملتوقد

فيالبيهقيأخرجهالذيالبصريالحسنأثرلىإبهذااللهرحمهالمصنفيشير

منكتبوأربعةمائةوجلعزالله"أنزل:قاللحسناعن2371((الشعب

أودعثم،والفرقانوالزبوروالانجيلالتوراةمنها،أربعةعلومهاأودعالسماء،

أودعثم،المفصلالقرانعلومأودعثم،الفرقانوالزبوروالانجيلالتوراةعلوم

كتبجميبعتفسيرعلمكمنكانتفسيرهاعلمفمن،الكتابفاتحةالمفصلعلوم

".المتزلةالله

!".دتعينوإياكلغد!اياك:فيمعانيهاجمعو":فيهوليس

عددفيالطويلعنهاللهرضيذرأبيحديثفيالمتزلةالكتبعددذكرجاءوقد

واربعةكتابمائة":قال؟اللهأنزلهكتابكماللهرسوليا:قلت:قالالأنبياء

له،مصححا(361(صحيحهفيحبانابنأخرجه.بطولهالحديث.."كتب

بنهشامبنإبراهيمطريقمنوغيرهما،(1-1/66167(لحليةافينعيموأبو

رضيذرأبيعنالخولانيإدريسأبيعنجديعنبيأحدثناالغسانييحى

كذبهفقد.كدبوهوقد،بهتفرد،نيالغساهشامبنإبراهيمإسنادهوفي.بهعنهالله

"."متروك:الذهبيوقال(.421(2/والتعديللجرحافيكماوأبوزرعةأبوحاتم

378(./4(73(،/1(الاعتدالميزانوينظر:

واحدغيرفيهتكلمقدانهشذ"ولا(:047(2/تفسيرهفيكثيرابنالحافظقال

الترغيبفيالمنذريوذكره."الحديثهذاأجلمنوالتعديللجرحاأئمةمن

وقد."أبيهعن،الغسانييحيىبنهشامبنإبراهيميه"انفرد:وقال(132(3/

(2668(.الصحيحةفيالحديثالألبانيحسن
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يعبدفهو"،الله"واسم"الرب"باسمالتعبدوتضمنت،الالهيةوتوحيد

برحمته.المستقيمالصراطلىإويهدي،بربوبيته(1(ويستعان،بألوهيته

مطابقا(2("الرحمنو""الربو""الله"اسمهذكرالسورةأولفكان

بإعطاءالمتفرد(4(وهو.وهدايتهوإعانتهعبادتهمن(3(؛المطالبلأجل

.سواهيهديولا،سواهعبادتهعلىيعينلا،كلهذلك

شدة6[]الفاتحة/!نمنتقيم1ا!زروافدنا!و:بقولهالداعييشهدثم

(5(فاقةأشدشي؟لىإهوليسالتي،المسألةهذهلىإوضرورتهفاقته

عي!.وطرفةنفسكلفيإليه(6(محتاجفإنه؛ألبتةإليهامنهوحاجة

الموصلالطريقلىإبالهدايةإلايتملاالدعاءهذامنالمطلوبوهذا

علىالقدرةوخلق(7(،التفصيلهدايةوهيفيه،والهداية،سبحانهإليه

المرضيالوجهعلىلهلايقاعهوتوفيقهوتكوينهوإرادته،الفعل

فعلهحالمفسداتهمنعليهوحفظه،لىوتعاسبحانهللربالمحبوب

.تعبد"":ط،"ومستعان..متعبد"هـ:(1)

"تتطابقا".:ط،"يتطابقا"وهـ:ض2()

".الطالب":هـوط)3(

المنفرد".":ط.!التفرد":س(4)

.ضمنسقطت"فاقة.."وضرورته(5)

".يحتاج":س)6(

".!التفضيل:ض"،"الفصل:س)7(
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وبعد(1(فعله.

ماجميعفي،الهدايةهذهلىإحالكل(2(فيمفتقراالعبدكانولما

التوبةلىإيحتاجفهو،لهدايةاغيرعلىأتاهاقدأمورمنويذره(3(،يأتيه

دونوجهمنإليهاهديأوتفصيلها،دونأصلهالىإهديوأمور.منها

يحتاجهووأمور.هدىليزدادفيها؛لهدايةا(4(تماملىإيحتاجفهووجه،

فيلهحصلمامثل(6(بالمستقبلفيهاالهدايةمنله(5(يحصلأنإلى

فيها.الهدايةلىإيحتاجفهوفيها،اعتقادعنخالهووأمور.الماضي

هديقدوأمور.الهدايةوجهعلىفعلهالىإيحتاجفهويفعلها،لموأمور

الثباتلىإ)7(محتاجفهوفيها،الصوابوالعمللحقاالاعتقادلىإ

هذهيسألهأنعليه!الةاللهفرض=الهداياتأنواعمنذلكغيرلىإعليها.

(8(.والليلةاليومفيمتعددةمرات،أحوالهأفضلفيالهداية

".وحال"فعله:ض(1(

.وهـوطضفيليست"كل"(2(

"."ويدبره:س.ضمنسقطت"جميعفي"(3(

".تمامإ..":هـوط."..محتاج":س(4(

".حر":هـوط(5(

".لمستقبلتاما"هـ:(6(

".يحتاج"هـ:(7(

.(054-2484/(للمصنفالفوائدبدائع:أيضالهدايةاأنواعفيينظر(8(
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دون1(،(بنعمتهالمختصونهملهدايةاهذهأهلأنبينثم

ودون،يتبعوهلمولحقاعرفواالذين2((وهم!،عليهضاتمغضحوب!ي

علم.بغيراللهعبدواالذينوهم!،)الصآدتن

وأسمائه،وأمره،خلقهفي(3(اللهعلىالقولفياشتركتافالطائفتان

كلهاالباطلأهللسبيلمغايرةعليهالمنعمفسبيل.علمبغيروصفاته

وعملا.علما

ذلكعلىيطبعأنلهشرعوالتوحيدوالدعاءالثناءهذامنفرغفلما

التأمينوهذاالسماء.ملائكةفيهوافقله،كالخاتميكون،التامينمنبطابع

للسنة،واتماع(5(،الصلاةزينةهوالذياليدينكرفع،الصلاة."(4(.. ر!4م!

ركن.لىإركنمن(7(الانتقالوشعار(6(،لليدينوعبودية،اللهأمروتعظيم

،بالانصاتالاماممنواستماعه،بكلامهربهمناجاةفييأخذثم

.وشهودهالقلبوحضور

".(1(س:"بنعمه

هـ.منسقطتوهم"..الهداية"هذه(2(

.هـوطمنسقطت"الله"على(3(

.بعدهليالتاالموضعفيوكذا.""رتبة:س(4(

.ضفيليست"الصلاة.."كرفع(5(

".اليدين":ط.""عبوديته:وضس6((

.""للانتقال:ض(7(
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(1(هيئاتالمصليهيئاتوأحسن،القيامذكرالصلاةأذكاروأفضل

جلالربكلاموتلاوةوالمجد،والثناءلحمدبافخصت(2(؛القيام

حالتالأنهماوالسجود؛الركوعفيالقرانقراءةعننهيولهذا؛جلاله

يناسبماالذكرمنفيهماشرعولهذا؛وانخفاضوتطامنوخضوعذل

هوانخفاضهحالفيربهعظمةيذكرأنللراكعفشرعهيئتهما(3(،

عماعظمته(5(بوصفيوصفسبحانهوانه،وخضوعه4(وتطامنه(

وعظمته.(6(وجلالهكبرياءهيضاد

اللهفإن"؛العظيمربيسبحان"الإطلاقعلىالراكعيقولمافأفضل

هذاعبادهوبينبينهالسفير،عنهالمبلغوعين،بذلكالعبادأمرسبحانه

74[،]الواقعة/!المحظيصربكبأسصفسبح:)نزلتلماالذكر،لهذاالمحل

"(7(.ركوعكمفياجعلوها":قال

سجودوأوجبعمدا،تركهامنصلاةالعلمأهلمنكثيروأبطل

".هيئةالمصليهيئة":ط(1(

235-237(./1(الزادفيوالسجودالقيامبينالمفاضلةالمصنفبحث2((

"هيئتها".:ط(3(

"."تطأمنههـ:(4(

.سفيليست"بوصف"ض،فيليست"يوصف"(5(

"جلالته".:س(6(

.(172ص/(يجهتخرتقدم(7(
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منوافقهومنأحمد،الاماممذهبوهذاعنها.سهامنعلىالسهو

(1(.والسنةالحديثأئمة

التشهدفيلمج!عليهبالصلاةالأمرعنيقصرلابذلكوالأمر

واليدين.لجبهةباالمصلىمباشرةوجوبعنيقصرلاووجوبهالأخير،

والقالببالقلبجلالهجلالربتعظيمالركوعفسر:لجملةوبا

(3(."الربفيهفعظموا(2(الركوعأما":!يمالنبيقالولهذا؛والقول

صل

الركنهذاشعاروجعل(4(،هيئاتهأكمللىإعائدارأسهيرفحثم

المصلي:بقولالشعارهذافافتتح(5(.وتمجيدهعليهوالثناءاللهحمد

وإجابة.قبولسمعسمع:أي"،حمدهلمناللهسمع"

وملء،والأرضالسمواتملءالحمد،ولكربنا":بقولهشفحثم

وينظر:الفقهاء،اكثروعليهاواجبةليستأنهاأحمدالامامعنالثانيةوالرواية(1(

67(.0(3/للمرداويوالانصاف385-386(،2/(قدامةلابنلمغنيا

."فأعظموا":ط(2(

عنه،اللهرضيعباسابنحديثمن(،(947مسلمأخرجه(3(

.""حديثه:هـوط(4(

."حمو":هـوط(5(
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بعد(1(".شئمنشئتماوملءبينهما،ما

قدفإنهالحمد"؛ولكربنا":قولهفيالواوهذه(2(أمريهملولا

"(3(.الصحيحين"فيبهاالأمرندب

قوله:فإنبأنفسهما؛قائمتينجملتينتقديرفيالكلامتجعلوهي

بيديهالذي،القيوموالملكالربأنت:المعنىفي(4(متضمن"ربنا"

قوله:منالمفهومالمعنىهذاعلىفعطفمرجعها،وإليهالأمور،أزمة

"لهالموحد:قول(5(معنىذلكفتضمنالحمد"،ولك":قولهربنا""

الحمد".ولهالملك

ملء":فقال،وصفةقدراوعظمتهلحمد،اهذاشأن(6(عنأخبرثم

شيءٍمنشئتماوملءبينهما،ماوملء،الأرضوملءالسموات

بينهما.الذيوالفضاء،والسفليالعلويلمالعاملءقدر:أي.بعد(7("

(1("بعد"منس.

(2(هـ:"هذا".

عنه.اللهرضيأنسيحديثمن(،114(ومسلم(968(،البخاري(3(

".يتضمن"هـ:(4(

".بمعنى":س((5

".بيان":س(6(

.سمنبعد""(7(
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الربيخلقهمايملأوهوالموجود،الخلقملأ(1(قدالحمدفهذا

ماوملأموجود،كلملأقدفحمده،يشاؤهمماذلكبعدلىوتعاتبارك

التقديرين.أحسنفهذاسيوجد.

للزمانبعد"":قولهفيكون؛العالموراء"شئمنشئت"ما:وقيل

الثناءأهل"(2(:بقولهذلكأتبعثم.نيالثاعلىوللمكان،الأولعلى

من،الركعةقبلالصلاةبهافتتحمالىإالركعةبعدالأمرفعادوالمجد"،

والمجد.والثناءلحمدا

وتمجيدهلحمدهتقريراالعبد"قالما"أحق:بقولهذلكأتبعثم

بالاعترافذلكأتبعثمالعبد،بهنطقماأحقذلكوأن،عليهوالثناء

العبيد.لجميععامحكمذلكوأن،بالعبودية

منعت،لماولامعطي،أعطيتلمامانع)الا.بقولهذلكعقبثم

الصلاةانقضاءبعدذلكيقولوكانالجد".منكلجداذاينفعولا

كلهاالنعموأن(3(،بتوحيدهاعترافاالموضعينهذينفيفيقولهأيضا.

أمورا:يتضمنوهذا.منه

.سمنسقطتملأ"قد"الحمد(1(

.ضفيليست"بقوله"(2(

"فإن".هـ:(3(
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والمنع.بالعطاءالمتفرد(1(انهأحدها:

لممنعوإذا،أعطاهمنمنعأحديظقلم(2(أعطىإذاأنه:الثاني

منعه.(من(4إعطاءأحد(3(يطق

كرامتهمنيدنيولا،عذابهمنيخلصولا،عندهلاينفعانه:الثالث

وطيب،والغنى،والرئاسة،الملكمن؛وحظوظهمادمبنيجدود

وإيثار،بطاعتهإليهالتقربعندهينفعهمإنما؛ذلكوغير،العيش

مرضاته.

والثلجبالماءخطايايمناغسلنياللهم":بقولهذلكختمثم

الصلاةيختمكانكما،الاستفتاحأولفيالركعةبهافتتحكماوالبرد"؛

واخرها.ووسطها،،الصلاةأولفيالاستغفاروكان.بالاستغفار

،حمدهمنالدعاء؛وأنفعالأذكارأفضلعلىالركنهذافاشتمل

(5(والتنصلوالتوحيد،بالعبوديةلهوالاعتراف،عليهوالثناء،وتمجيده

بدونليسمقصود،ركننفيمقصودذكرفهو.والخطاياالذنوبمنإليه

لما.لمنفردا":ط(1(

هـ.منسقطتأعطى!..الثاني"(2(

هـ.منسقطتأحد"..منع"(3(

"ما".:س(4(

"."اصر:وهـوطض(5(
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والسجود.الركوع

فصل

تنحطان)1(اليدينلأن؛يديهرافعغيرساجدا،للهويخريكبرثم

عنذلكفأغنىلعبوديتهما،تنحطان(2(فهما،الوجهينحطكماللسجود

لأنهماالسجود؛منالرأسرفععندرفعهمايشرعلمولذلكرفعهما؛

(4(الهيئاتأكملعلىالسجودوشرعمعه(3(.يوضعانكمامعهيرفعان

جز؟كليأخذ(5(بحيثالأعضاء؛لسائروأعمها،العبوديةفيوأبلغها

العبودية.منبحظهالبدنمن

قبلهوما.الركعةوخاتمة،الأعظموركنها،الصلاةسروالسجود

فإنه؛الحجفيالزيارةطوافشبه(6(فهو،لهكالمقدماتالأركانمن

كالمقدماتقبلهوما،وزيارتهاللهعلىالدخولومحل،لحجامقصود

وأفضلساجد)7(.وهوربهمنالعبديكونماأقربولهذا؛له

".ينحطان":وهـوطض(1(

"ينحطان".:طهـوو"منحطان"،:سوض(2(

.سمنسقطتمعه"يوضعان"كما:وجملة"منه،.:ض(3(

"."الهيئة:ط(4(

.ضفيليست"بحيث"(5(

"يشبه".س:(6(

عنه.اللهرضيهريرةبيأحديثمن(،(482مسلمأخرجهمالىإيشير(7(
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1(2(هذفيالدعاءكانولهذا؛اللهلىإأقربفيهايكونحال((1أحواله

الإجابة.لىإأقربالمحل

عنيخرجلابأنجديراكانالأرضمنالعبدسبحانهاللهخلقولما

العبدفإن؛عنهبالخروجوالنفسالطبعتقاضاهإذاإليهيرجعبل؛أصله

خلقالذيأصلهعنوخرجوأشر،لتبكبر،نفسهودواعيوطبعهتركلو

فأمرهما؛إيافنازعه،والعظمةالكبرياءمن،ربهحقعلىولوثب(3(،منه

يديه،بينوتذللا،لهوخشوعا(4(،وفاطرهربهلعظمةخضوعابالسجود

له.وانكسارا

حكملى(5(إلهراداوالتذلل،والخضوع،الخشوعهذافيكون

والاعراض،والغفلةلهفوةامنلهحصلمابه(6(ويتدارك،العبودية

منه.خلقالذيالترابحقيقةله(7(فيتمثل،أصلهعنبهخرجالذي

".لهالأحوال":هـوط(1(

.ضفيليست"هذا"(2(

"وتوثب".س:(3(

.ضمنسقطتوخشوعا"..لعظمة"((4

في".له..":س."ردا..":هـوط(5(

.هـوطوضفيليست"به"(6(

.ضمنسقطتله"و".فيمثل"":وسض(7(
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أعلاهصاروقدفيه(1(،-الوجه-وهووأعلاهمنهشيءأشرفيضعوهو

لعظمته،وتذللا،لهوخشوعا،الأعلىربهيديبينخضوعا؛أسفله

الظاهر.خشوعغايةوهذا.لعزتهواستكانة

،بالأقدامء(2(للوطمذللةهيالتيالأرضمنخلقهسبحانهاللهفإن

وأبوهأمهفهي،منهابالاخراجووعده،إليهاورده،فيهاواستعمره(3(

لهوجعلتبطنها،فيوميتاظهرها،علىحيا(4(فضمته،وفصلهوأصله

جمعوأالظاهر،خشوعغايةهوإذبالسجود؛فأمرومسجدا،طهرا

وتواضعااستكانة؛الترابفيوجههفيعفرالأعضاء،لسائرالعبودية

ماسعيد(5(،"ياجبير:بنلسعيدمسروقوقال.باليدينوإلقاءوخضوعا

"(7(.لهالترابهذافيوجوهنانعفرأنإلافيه(6(يرغبشيءبقي

ذلكلهاتفقإذابلقصدا؛بوجههالأرضيتقيلاع!يمالنبيوكان

.هـوطفيليست"فيه"1((

للواطيء".".س(2(

".واستعمله":هـوط(3(

تظمه".":س4((

.هـوطفيليستسعيد"يا"(5(

".نرغب":ض(6(

لحليةافيوأبونعيم3(،1/21(الزهدفيوهئاد34(،9(ص/الزهدفيأحمدأخرجه(7(

به.سعيدعنالسبيعيإسحاقبيأعنأويونسسفيانطريقمن،وغيرهم69(2/(
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كمالمنكان(3(ولهذا(2(.والطينالماءفيسجد(1(ولذلك؛فعله

واليدين،،الوجه:السبعةالأعضاءعلىيسجدأن(4(الواجبالسجود

وبلغهلمجؤ،رسولهبهاللهأمرفرضفهذا؛القدمينوأطراف،والركبتين

لأمته.الرسول

وجهه،بأديممصلاهمباشرة:أوالمستحبالواجبكمالهومن

على(5(أسافلهوارتفاع،رأسهثقلينالهابحيث؛الأرضعلىواعتماده

السجود.تماممنفهذا،أعاليه

البدنمنعضوكليأخذ(6(،هيئاتعلىيكونأن:كمالهومن

ويجافي،ساقيهعنوفخذيه،فخذيهعنبطنهفيقل؛الخضوعمنبحظه

منهعضوكلليستقل؛الأرضعلىيفرشهماولا،جنبيهعنعضديه

يبكي،ناحيةاعتزلللهساجداادمابنالشيطانرأىإذاولذلك.بالعبودية

يسجد"...":ض+."."وكذلك:وسض(1(

سعيدأبيحديثمن(،1(167ومسلم2(،0(16البخاريأخرجهمالىإيشير2((

عنه.اللهرضي

.ضفىليست"كان"(3(

"أنه".:ط(4(

.سفىليست""على."أسفاله".ط(5(

!."هيئة:هـوط(6(
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وأمرت،لجنةافلهفسجد(1(بالسجودادمابنأمر،ويلهيا":ويقول

النار"(2(.فليفعصيتبالسجود

كلامه،سماععندسجدايخرونالذينعلىسبحانهاللهأثنىولذلك

الدليل.فيقوياأوجبهمنقولكانولذلك.عندهساجدايقعلامنوذم

1(3(سجدخروافرعونوكذبموسىصدقالسحرةعلمتولما

فيهأفنواماوغفران،سعادتهمأولالسجدةتلكفكانت،لربهم

السحر.منأعمارهم

لى:تعافقال؛لهالمخلوقاتجميعسجودعنسبحانهأخبرولذلك

لاوهتموالملحكةائؤ(4(منالأربننفوماالئمفؤتفىماريئه!شجد)

5[.0-94]النحل/(5(!يؤمرونماوبفعلونفؤقهضئنرئهميخافون!يشستكبروبئ

تعظيما(6(بالسجودلهوخضوعهم،وفوقيتهبعلوهإيمانهمعنفأخبر

وإجلالاه

"."له:زيادةس(1(

81(.(مسلمعندعنهاللهرضيهريرةأبيحديثفيكما(2(

."سجودا"وهـ:س(3(

!!)والأرض:ض(4(

.سمن!مايؤمرون)ليلفعلون(5(

.سفيليست"تعظيما"(6(
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اك!رضفىومنألشنؤتفىمنلهلمجصجدأدهأتترألؤ):لىتعاوقال

حقكثيزالناصسطفنو!ثيروأفمجروألدوالثواتجبالوالئجومؤائقمروالثئش

.[81/]الحج!لمجث!امايفعلاللهانئكرمىمنلهوفمااللهيهنومنالعذالبعلئه

الذيوهو،سبحانهلهيسجدلاالذيهو(1(العذابعليهحققالذي

حيث،ربهعلىهانوقد،لهمكرملاانهوأخبرله،السجودبتركأهانه

له.يسجدلم

وظن!وكرفاطؤعاوألازضألسمؤتفىمنلمجمشدص!بئه):لىتعاوقال

.[51]الرعد/!لأصالواتغدوبا

نصيبه(2(بحسباللهمنوقربه،الانسانكمالغايةالعبوديةكانتولما

لأقسامها=متضمنة،العبوديةلمتفرقجامعةالصلاةوكانت(3(،عبوديتهمن

الفسطاطعمودبمنزلةالإسلاممنومنزلتهاالعبد،أعمالأفضلكانت

لأجله،شرعتالذيوسرها،الفعليةأركانهاأفضلالسجودوكان،منه

تمةخا(5(وجعله،الأركانسائرتكررمنأكثرالصلاةفي4((تكررهوكان

وهـ.ضمنسقطت"العذاب"(1(

هـ.منسقطت"بحسب"(2(

"."غاية:قلادةض(3(

".تكريره":ط(4(

".وفعل":س،"وجعل":ض((5
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بينومقدمة،لهتوطئةالركوعفإن؛الركوعبعدفعلهوشرعوغايتها،الركعة

ربيسبحان"العبد:قولوهو،يناسبهمااللهعلىالثناءمنفيهوشرع،يديه

السجودفيأمره!يمالنبيعنيردولم.فيهيقالماأفضلفهذا"،الأعلى

.(1"(سجودكمفياجعلوها":قالحيث؛بغيره

الاماممنهمالعلماء،منكثيرعندباطلةفصلاتهعمداتركهومن

به.أمرمايفعللملانه(2(؛وغيرهأحمد

المناسبة؛غايةفيلحالاهذهفيبالعلو)3(الربوصفوكان

ربهعلوفذكر،وجههعلىالسفل)4(لىإانحطقدالذيالساجدلحال

ركوعه،فيخضوعهحالفيعظمتهذكركماوهو)5(،سفولهحالفي

.وعلوهعظمتهيضادممابهلايليقعماربهونزه

بينالفصلمنبديكنلمالتثدراربوصفالسجودشرعلماثم

بهيليقماالدعاءمنفيهوشرعمقصود،بركنيبينهماففصل،السجدتين

والعافيةوالهدايةوالرحمةالمغفرةالعبدسؤالوهو،ويناسبه

.(172/ص(يجهتخرمتقد(1(

وينظر:الفقهاء،أكثروعليهاواجبةليستألهاأحمدالامامعنالثانيةوالرواية(2(

67(.0(3/للمرداويوالإنصاف385-386(،2/(قدامةلابنلمغنيا

."بالعلوي":س(3(

."السفلى..بحال":س(4(

.ضفيليستهو"و"..."سقوطه":هـوط(5(
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الدنياشرودفع،والآخرةالدنياخيرجلبتتضمنهذهفإن(1(؛والرزق

توصلوالهدايةالشر،تقيوالمغفرةالخير،تحصلفالرحمة.والآخرة

وما،والشرابالطعاممنالبدنقوامبهماإعطاءوالرزقوهذا،هذالىإ

.والايمانالعلممنوالقلبالروجقوامبه

اللهحمد(2(منتقدمهلماالدعاءلهذامحلاالفصلجلوسوجعل

بينومقدمة،للداعيوسيلةهذا(3(فكان،لهوالخضوععليهوالثناء

حاجته.يدي

وضع(5(ركنفهو4(،مقصودلأفيهوالدعاءمقصو؟،الركنفهذا

بالقيامأتىلماالعبدفإن؛والرحمةوالمغفرةالعفووطلب،للرغبة

ثم،وتعظيمهالربوتنزيهبالخضوعأتىثموالمجد،والثناءوالحمد

والخضوعالتذللبغايةذلككملثموالثناء(6(،الحمدلىإعاد

بينالذكرفيالآتيعنهاللهرضيعباسابنحديثلىإاللهرحمهيشير(1(

السجدتين.

"."رحمة:هـوط2((

"."هداه:ض(3(

".فيهالدعاء"مقصودهـ:وفى.طفيليستالثانيةمقصود""((4

.سمنسقطت"وضع"(5(

"والمجد".:زيادةس(6(
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نألهفشرع(2(؛وتنصلهواعتذارهحاجتهسؤال1(بقي(=والاستكانة

(3(كهيئة،ركبتيهعلىجاثياالذليلالعبدفعلفيقصد،الخدمةفييتمثل

إليهمستعديا(4(،إليهمعتذراراهبا،راغبا،،سيدهيديبيننفسهالملقي

بالسوء.الأمارةنفسهعلى

الأربع،تمامإلىإمرةبعدمرةالعبوديةهذهتكرار(5(لهشرعثم

حصولفيأبلعلانهمرة(6(؛بعدمرةالذكرتكريرلهشرعكما

.لخضوعوا(7(الاستكانةلىإوأدعىالمقصود،

وتسبيحها،تها،وقراءوسجودها،،الصلاةركوعأكملفلما

المتذللالمتخشعجلسةصلاتهآخرفييجلسأنلهشرعوتكبيرها

ركبتيه.علىجاثيا(8(،المستكين

تحيةعنعوضاوأفضلها،التحياتبأكمللجلسةاهذهفيويأتي

)1)

)2)

)3)

)4)

)5)

)6)

)7)

)8)

".ض:"بغى

."وتنضله":وهـوطض

العبد".":زيادةض

.مسعدا"":ط."مستعيذا"هـ:

.تكرر"":ط

.ضمنسقطت"مرة..تمامإلىا"

."استكانته.."هـ:."..وأرعى":س

."لمتمسكنا"هـ:
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ملوكهميحيونالناسفإن.عليهدخلأوواجههإذاللمخلوقالمخلوق

فبعضهم(1(.قلوبهملىإبهايتحبمونالتيالتحياتبأنواعوأكابرهم

:يقولوبعضهم،والنعمةالبقاءلك:يقولوبعضهمصباحا،أنعم:يقول

يسجدوبعضهم،عامألف(2(تعيتر:يقولوبعضهم،بقاءكاللهأطال

منالمحيايحبهماتتضمنبينهمفتحياتهم.يسلموبعضهم،للملوك

.والأفعالالأقوال

لجاهليةاأهل"كان:الحسنقال.أصنامهميحيونوالمشركون

الاسلامجاءفلما؛الدائمةالحياةلك:ويقولون،بأصنامهميتمسحون

وأفضلها"(4(.وأزكاها،،التحياتتلكأطيبلله(3(يجعلواأنأمروا

وهو،يموتلاالذيللحيالعبدمنتحيةهي(5("!"التحيات

لحياةاتتضمنفإنها؛سواهماكلمنالتحياتبتلكأولىسبحانه

لاالذيالباقيلحياإلاالتحياتهذهأحديستحقولا،والدواموالبقاء

ملكه.يزولولا،يموت

".قلوبهمبهايحيون":هـوط((1

تعش"."هـ:(2(

.سمن"لله"(3(

عليه.أقفلم((4

".فالتحية":هـوط((5
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!ث،اللهإلاالصلاةأحديستحقلافإنه"؛والصلوات":قولهوكذلك

به.والشركالكفرأعظممنلغيره((1والصلاة

:أيمحذوفي(2(؛لموصوفصفةهي"،والطيبات":قولهوكذلك

(4(.وحدهللهوالأسماءوالصفاتوالأفعال(3(الكلماتمنالطيبات

شئ،أطيبوصفاته،طيبةوأفعالهطيمب(5(،وكلامه،طيبفهو

ولا،طيبإلاعنهيصدرولا"،الطيب"واسمهالأسماء،أطيبوأسماؤه

يضحعدو!إليهطيمب،فكله.طيمبإلامنهيقربولا،طيبإلاإليهيصعد

إليه.يعرجالطيبوالعمل،طيمبوفعله[،01]فاطر/!وألطيبالكلو

قال.إليهومنتهية،عنهوصادرة،إليه(6(ومضافة،لهكلهافالطيبات

رقيةحديثوفيطيبا"(8(.إلايقبللا(7(طيباللهإن"!ي!:النبي

."تلصلواوا":ط(1(

".محذوفالموصوف..":ط.صفته""هـ:(2(

".الكمالمن":س(3(

"!وحدهاللهلأسماءواقولهوكذلكوالصفات"هـ:(4(

.هـوطفيليستطيب"وكلامه"(5(

".ومضاف"هـ:(6(

ولا".":ض(7(

عنه.اللهرضيهريرةبيأحديثمن(،101(5مسلمأخرجه(8(
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".الطيبينربأنت"(:(1وغيرهأبوداودرواهالذي،المريض

لجنة:الأهليقالكما؛الط!بونإلاعبادهمن(2(يجاورهولا

73[.]الزمر/!خ!ينفأذظوهالمجتؤعلث!تمسلخ!

(4(.للطيبينالطيباتأن-وقدره-بشرعه(3(سبحانهحكموقد

)1)

)2)

)3)

)4)

،(0801(9الكبرىفيوالنسائي(،1/494(لحاكماوأخرجه(2938(.حديث

عنالقرزيكعببنمحمدعنالأنصاريمحمدبنزيادةعنطرقمنكلهم

:يقولجم!اللهرسولسمعت:قالعنهاللهرضيالدرداءأبيعنعبيدبنفضالة

تقدسالسماء،فيالذياللهربنافليقلله،أخاشتكاهأوشيئامنكماشتكىمن"

فيرحمتكفاجعلالسماء،فيرحمتككما،والأرضالسماءفيأمرك،اسمك

رحمتك،منحمةرأنزل،الطيبينربأنتوخطايانا،حوبنالنااكفر،الأرض

فيبرا".،الوجعهذاعلىشفائكمنوشفاء

".لحديثا"منكو:الأنصاريزيادةعنوالنسائيحبانوابنالبخاريقالوقد

".الرقيةبحديثانفردوقد":زيادةترجمةفي(541(3/الميزانفيالذهبيوقال

عنمريمأبيبنبكرأبيعناليمانأبيطريقمن2(0(6/أحمدأخرجهوقد

.بنحوهعنهاللهرضيالأنصاريعبيدبنفضالةعنالأشياخ

حبيببنطلقعنمنصورطريقمن(1(7080الكبرىفيالنسائيوأخرجه

بنيونسطريقمن(1(8080الكبرىفيالنسائيوأخرجه.بهأبيهعنالعنزي

به.أبيهعنالشامأهلمنرجلعنحبيببنطلقعنخباب

.(913(3/الفتاوىمجموعينظر:"،الواسطية"فيتيميةابنالحديثحسنوقد

".عنيجاوزه":هـوط

."شرعه":هـوط

26[.]النور/!للطينتوالظيبونللظئبين)والظئنت:الايةفي!قولهلىايشير
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،الطيباتفالكلماتالاطلاقعلىالاليب-سبحانه-هوكانفإذا

لهكلها=الطيباتوالأسماء،الطيباتوالصفات،الطيباتوالأفعال

(1(بطيبهإلاقطشئطابمابل،سواهأحديستحقهالا،سبحانه

التحيةهذهتصلحولاطيبه(2(،اثارمنسواهماكلفطيب،سبحانه

له.إلاالطيبة

لمنداعياالمسلموكان،التحيةأنواعمنالسلامكانولما

لهبطلبلا،السلاممنهبطلبالذيهوسبحانهاللهوكان(3(،يحييه

لعباده(4(السلاممنهبطلبأنشرع-=السلامومنه،السلام-فإنهالسلام

بأكرمهم(5(يبدأأنوشرع.لنفسهوارتضاهم،بعبوديتهاختصهمالذين

التحية.هذهفيمنزلةمنهوأقربهم،إليهوأحبهم،عليه

،الاسلاممفتاحهمااللتينبالشهادتين(6(التحيةهذهختمتثم

والثناءوالتحميد(7(بالتكبيرفيهافدخل.الصلاةتمةخايكونأنفشرع

"."بطيبته:وهـوطض(1)

"."طيبته:وهـوطض2()

".يحبهلمن"..:ض..".به"راغبا:س)3(

.ضمن"السلاممنه..لهبطلب"لا)4(

.""باكرامهم:ض(5)

.هـوطمنسقطت"التحيةهذهختمتثم")6(

لحمد"."وا:وهـوطض)7(
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إلاإلهلاأنبشهادةوختمها،والالهيةالربوبيةوتوحيدوالتمجيد(1(،

ورسوله.عبدهمحمداوأنالله

ركعتين،علىزادتإذا(2(الصلاةوسطفيالتحيةهذهوشرعت

الأوليينالركعتينبينفهي،السجدتينبينالفصلبجلسةلهاتشبيها(3(

راحةالفصلمعوفيها(4(.السجدتينبينلجلوسكاوالأخريين

إذامابخلاف،وقوةبنشاط(5(الأخريينالركعتينلاستقباله؛للمصلي

تطوعوإن،مثنىمثنىالنفلفيالأفضلكانولهذا.الركعاتبينلىوا

وسطهن.فيجلسبأربع

فصرا

الحاجةخطبةبمنزلةالصلاةاخرفيالتحياتكلماتوجعلت

الراهب،الراغبجلسةجلسصلاتهمنفرغإذاالمصليفإنأمامها؛

كلماتاستعطائهأمامله(7(فشرععنه،بهغنىلاماربه(6(منيستعطي

.والتحميد""هـ:(1(

."فإذا"هـ:(2(

."تشبها":س(3(

".الأخرتين..الأولتين":وسضوفي.هـوطفيليست"السجدتين..بينفهي"(4(

".الأخرتين":وطوسض(5(

.ضمنسقطت"ربه"(6(

.ضفيليستلاله"(7(
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نالتمنعلىبالصلاةيتبعهاثم(1(،سؤالهيديبينمقدمة،التحيات

وبسفارته(2(.يدهعلىالنعمةهذهأمته

عليه،بالثناءثم،بعبوديتهسبحانهاللهلىإ(3(توسلالمصليفكأن

ثم،رسولهعلىبالصلاةثم،بالرسالةولرسوله،بالوحدانيةلهوالشهادة

وهذا،عليكالذيالحقفذاك(4(.إليكأحبهالدعاءمنتخير:لهقيل

لك.الذيالحق

عينه،لقرة(5(تكميلاعليهالصلاةمعالهعلىالصلاةوشرعت

صلىكماآلهوعلىعليه(7(يصليوأن.عليهموالصلاة(6(آلهبإكرام

(9(ولذلك؛آلهمنإبراهيمبعدكلهموالأنبياء(8(.وآلهإبراهيمأبيهعلى

".(1(س:"سؤله

.طفيليست".بسفارته.و".".وسعادته.":زيادةهـوط..".يديه":س2((

".يتوسل":س(3(

رضيمسعودابنحديثمن(204(ومسلم(835(،البخاريأخرجهمالىإيشير(4(

أعجبهالدعاءمنيتخئرثئم":اخرهوفي،لأصحابهالتشهدبم!ررالنبيتعليمفيعنهالله

".إليه

"!بقوة"هـ:5((

.ضمنسقطت"آله"(6(

".تصلي":س(7(

الأنبياء"."واله:ط(8(

."وكذلك":س(9(
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وعلى،إبراهيمعلىالصلاةمثلصلاة!اللهلرسولالمظلوبكان

ما(1(أكملالصلاةهذهكانتفلهذا؛المؤمنينوآله،بعدهالأنبياءجميع

وأفضل.بها!لمج!اللهرسولعلىيصلى

فإنكله؛الشرمجامعمنباللهيستعيذأنأمرالمصليبهاأتىفإذا

وأسبابه.العذابإلاالشرفليس.سببهوإما(2(،الآخرةعذابإماالشر

وأسبابه.الآخرةفيوعذاب،البرزخفيعذاب:نوعانوالعذاب

وفتنةالدجالفتنةفالكبرى.وصغرى،كبرى:نوعانوهي،الفتنة

فتنةبخلاف،بالتوبةتداركهايمكنالتيلحياةافتنةوالصغرى،الممات

يتداركهما(3(.لابهماالمفتونفإن؛الدجالوفتنةالممات

فيوالدعاء.واخرتهدنياهمصالحمنيختارهماالدعاءمنلهشرعثم

(4(.للداعيوأنفع،السلامبعدالدعاءمنأفضلالسلامقبلالمحلهذا

منالصلاةفيكانتكلها(5(!يم،النبيأدعيةعامةكانتوهكذا

ممّا"...":وهـوطسوفي.سفيليست..""هذه(1(

فإما".":س(2(

يتداركها"."لا:ط."فيهما":هـوط(3(

الفتاوىمجموعفيكما،تيميةابنالاسلامشيخشيخهترجيحوهو4((

/22)048)،

.ضفيليست"كلها"(5(
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وفيالدعاء،منأنواعْاالاستفتاحفييدعوفكاناخرها.لىإأولها

وفي،السجدتينوبينالسجود،وفي،منهرأسهرفعوبعد،الركوع

وعلم(1(.صلاتهفيبهيدعودعاءالصديقوعلم.التسليمقبلالتشهد

لقومدعاإذاوكانالوتر(2(.قنوتفيبهيدعودعاءعليبنلحسنا

(3(.الركوعبعدالصلاةفيجعلهقوبمأوعلى

)1)

)2)

)3)

أئهعنهاللهرضيبكربيأحديثمن27(0(5ومسلم(977(،البخاريأخرجه

ظلمتإنئياللهم:قل"ع!يو:فقال،صلاتيفىبهأدعودعاءعلمنيع!يو:للنبيقال

وارحمني،عندكمنمغفرةليفاغفر،أنتإلاالذنوبيغفرولاكثيرا،ظلمانفسي

".الرحيمالغفورأنتإنك

والترمذي(،5471(والنسائي(،5241(وأبوداود(،1/991(حمدأأخرجه

(722(،حبانوابن(،01(59خزيمةوابن(،1(178ماجهوابن(،644(

عليئبنلحسناعنالسعديالحوراءبيأمريمبيأبنبريدطريقمن،وغيرهم

لا":وقال،الترمذيوحسنه،حبانوابن،خزيمةابنصححهوقد.عنهاللهرضي

هذاغيرمنورويهذا".منأحسنشيئاالوترفيالقنوتفيمج!النبيعننعرف

أحاديثتخريجفيوالعراقي(،1/554(لخلاصةافيالنوويوصححه.الوجه

فيوالألباني063(،(3/المنيرالبدرفيالملفنوابن(،1/011(الاحياء

.(24(9الارواء

اللهرضيهريرةبيأعنحديثمن(675(ومسلم(،0564(البخاريأخرجه

بعدقنتلأحديدعوأوأحدعلىيدعوأنأرادإذالمج!بكاناللهرسولأن":عنه

.البخاريلفظ."الرِكوع
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والقربةالمناجاةمحلفيسلامهقبلالمصليأنذلك(1(:وسر

بعدسؤالهمنالاجابةلىإأقربلحالاهذهفيفسؤالهربه،يديبين

أسمع؟الدعاءأيع!ي!:النبيسئلوقدربه(2(.يديبينمنانصرافه

"(3(.المكتوبةالصلاةوأدبار،الليلجوف":فقال

لحائط.اودبر،لحيواناكدبرالأخير،جزؤها(4(الصلاةودبر

تسبحون":كقوله؛عليهتدلبقرينةانقضائها،بعدمابدبرهايرادوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

".ذلكومن":هـوط

".يديهبين":وهـوطض

ابنطريقمن(،4)5والليلةاليومعملفيوالنسائي34(،)99الترمذيأخرجه

قيل:قالعنهاللهرضيالباهليأمامةأبيعنسابطبنعبدالرحمنعنجريج

حديث":عقبهالترمذيقال.بنحوهوساقه..؟أسمعالدعاءأي:!ي!اللهلرسول

".غريبحسن"2(:247/)الأفكارنتائجوفيحسن((،

فيالزيلعيوكذا385(،(2/الوهمبيانفيالفاصيالقطانابنإسنادهأعلوقد

ونقلوا،عنهاللهرضيأمامةوأبيسابطابنبينبالانقطاع235()2/الرايةنصب

جريج،ابنعنعنة:عللهفيذكرومما.منهسماعهوعدم،إرسالهذكرمعينابنعن

أمامةأبيروايةمنأمامةابيأصحابمنجماعةعنجاءفإنه؛إسنادهوشذوذ

2(،247/)حجرلابنالأفكارنتائجوينظر:!ي!.النبيعنعبسةبنعمروعن

الليلجوف:قالأته!يمالنبيعنعمروابنذربيأعنرويوقد":الترمذيقال

هذا".نحوأوأرجىاوأفضلفيهالدعاءالآخر

."وجزؤها":س
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فهنا.2("(وثلالينثلالاصلاهكلدبر(،1وتكبرونه(،ولحمدونه،الله

المذةآخربهيرادفإنه؛الأجلانقضاءنظيروهذا.منهاالفراغبعددبرها

وانتهاؤها.فراغهابهويراد(3(،يفرغولما

فصل

كمامنهاالمصليبهيخرجلها،تحليلاوجعلبالتسليمختمتثم

وراءهلمنالامامدعاءالئحليلهذاوجعل،منهلحجابتحليليخرج

(4(يتحللأنوراءهلمنفشرع.وأساسهالخيرأصلهيالتي،بالسلامة

،بالسلاممعهوللمصلينله(5(دعاءذلكوفي.الامامبهتحللمابمثل

منفردا.كانهـانمصللكل(6(ذلكشرعثم

كونمنأحسنلاأنهكما،للصلاةالتحليلهذامنأحسنفلا

كللاثباتلجامعا،لىتعاالربتكبيرفتحريمهالها.تحريماالتئكبير

بذلك،(7(وتخصيصهوإفراده،وعيبنقصكلعنوتنزيهه،لهكمال

."نهيكبرو..نهويحمد..يسبحون":طهـو(1(

عنه.اللهرضيهريرةبيأحديثمن(595(،ومسلم(843(،البخاريأخرجه(2(

".تفرغ":ضا"..لمدتها"هـ:(3(

هـ.فيليستأن"و".يتحللو"":س(4(

.سفيليست"له"(5(

"بكل".ط:(6(

.سمنسقطت"وتخصيصه..وتنزيهه"(7(
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وإجلاله.وتعظيمه

تها؛وهيئالها،وأقوا،الصلاةأفعالتفاصيليتضمنفالتتكبير

أحسنفلاأكبر".الله"لمضمونتفصيلاخرهالىإأولهامنفالصلاة

التحليلهذاومن(1(والتوحيد،للاخلاصالمتضمنالتحريمهذامن

بالاخلاص،فافتتحت؛المؤمنينإخوانهلىإللاحسانالمتضمن

.بالاحسانوختمت

صر

وهذاالنحوهذا(2(علىوضعتفصلاة:للصلاةالمكملونقال

هي(4(-التيمقاصدهامنذكرناهما(3(يحصلأنيمكنلا،الترتيب

الذيوالتمهلوالإتمامالاكمالمعإلاوحقيقتها-قدرهامنيسيرجزء

النقرمعذكرناهماحصولمحالو.يفعلهلمجيالهاللهرسولكان

نأأرادومن.والمأمومينالامامشهوةلىإ(5(يرجعالذي،والتخفيف

الصلاةوأما،تطويلمزيدمنلهبدفلاالخاصةالصلاةهذهيصلي

هـ.منومن"")1(

".هذهعلى..فالصلاة":ط2()

".تحصل":هـوط)3(

هو"."هـ:(4)

"."رجع:س(5)
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ذلك.على(2(تتوقففلا(1(الحرجية

هو(3(يجازالاأنبيناًفقديجازبالاالأمربأحاديثاستدلالكموأما

ألبتة.هذاغيريجوزفلا،إليهاللهقبضهحتى،داوموعليه،يفعلهكانالذي

هوكماالسفر؛فيكانإنمافهذابالمعودتينالفجرفيقراءتهوأما

قصر-عليه(4(أوجب-أولهأبيحقدوالمسافر،لحديثافيبهمصرح

بقراءته(5(عملتمفهلاأركانها،تخفيفلهفأبيحالسفر،لمشقةالصلاة

الفجر!فيايةبمائةالحضرفي

فإنالفجرفيالتبكويربسورة-وسلامهعليهالله-صلواتقراءتهوأما

عنهحكىفالذيالحضرفيكانوإنفيه،لكمحجةفلاالسفرفيكان

لاوهذا،مرةبهايقرأسمعهبل؛ذلكعلىيواظبكانإنه:يقللمذلك

المائة،لىإبالستينفيهايقرأكانانهعنهروىمن(6(روايةيخالف

إطالتها،يريدوهوالصلاةفييدخلكانكلي!فإنهونحوها؛"وب"ت

".لخرجيةا":س(1(

منمأخوذ،والتطويلالتمهلبتركويخففهايضيقهاالتي:أي"الحرجية"ومعنى

وضيقه.الشيءتجمع:وهو"،لحرحا"

".يتوقففلا":ط(2(

هذا".":ض(3(

".وأوجب":ض(4(

تحريف!"علمتم"هـ:(5(

.هـوطفيليستمن"رواية..يقللم"(6(
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.وغيرهصبيئبكاءمن؛لعارضفيخففها

يثبت،فلاثلاثاوالسجودالركوعفيتسبيحهحديثوأما

عينهيعرفلا،مجهولالسعديوهذا.بخلافهالصحيحةوالأحاديث

صلاةالناسأشبهكانعبدالعزيزبنعمرإنأنس!:قالوقد.حالهولا

(2(.تسبيحاتعشروسجودهركوعهمقداروكان(،(1!ي!اللهبرسول

ثبت.لوأوعمهأبيهعنالسعديمنبذلكأعلموأنس!

منعلملىإكواملسنينعشرلمجي!النبيمعصلىمنعلمفأين

فإن؛يسيرةصلواتأو،الواحدةالصلاةتلكإلامعهيصللم(3(لعله

المداومينالصحابةمشاهيرمنليسرأوأباهالسعديهذاعم

بيوأ،عازببنوالبراء،أنسيىكملازمه!،اللهلرسول((4لملازمةا

ذكرممنوغيرهم،ثابتبنوزيدعمر،بنوعبدالله،الخدريسعيد

وقلىرها.ع!ي!صلافصفة

فيهويسبح"(5(،نسيقد"يقولوا:حتىالركوعبعدع!مطيقوموكيف

".اللهرسولبصلاة":وسض(1(

.(292(ص/يجهتخرتقد،(2(

.هـوطفيليست"لعله"(3(

.وسضفيليست"الملازمة"(4(

2(.29(ص/يجهتخرتقدم((5
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وكذلك،مضاعفةأضعافابقدرهمنهالقيامفيجعل،تسبيحاتثلاث

"؟أوهمقد"يقولوا:حتىالسجدتينبينجلوسه

منه،أطولأوالركنينلهذينمساوإماوركوعهسجودهأنريبولا

بعدقيامهمن(2(أطولكانوسجودهركوعه(1إن(:تقولونوأنتم

يغلومنويغلوإطالتهما،تكرهواحتى،السجدتينبينوجلوسه،الركوع

بإطالتهما(3(!الصلاةفيبطلمنكم

مننحواكانوسجودهركوعهأنعازببنالبراءشهدوقد

خففولعله.تسبيحاتثلاثذلكمقداريكونأنمحالو(4(،قيامه

به.فأخبرأبوهأوالسعديعمفشهده،لعارضمرة

الحكموهذا،فقههمنالرجلصلاةطولأنمج!ي!النبيحكموقد

لحكماهو!لمجصاللهرسولفحكم؛الفقهبقلةله(5(الحكممنأولى

فيمسلمفروىالجائر.الباطلالحكمخالفهوما،الحق

نا"!:اللهرسولقال:قالياسربنعمارحديثمن"(6(،صحيحه"

.هـوطمنسقطت"إن..ووكوعهسجوده"(1(

.نحوا"كان":هـوط2((

"بإطالتها".:وسض(3(

الصحيحين.فيوانه2(،49(ص/يجهتخرتقدم(4(

"حكم".:وسض(5(

(986(.حديث(6(
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واقصروا،الصلاةفأطيلوا،فقههمنمئطخطبتهوقصرالرجلصلاةطول

العلامة.:لمئنةوا."لخطبةا

فكلما،الفقهعلاماتمنفيهاالعجلةأنالصلاةسرافوعند

ص(1("ص
وفقهه.فضيلتهعلامةذلككانوأركانهاوسجودهارثوعهاسرو

أبيبنعبداللهعن"(3(،النسائيسننو""(2(،حبانابنصحيح"وفي

،الصلاةوبطيلاللغو،ويقلالذكر،يكثرلمجي!اللهرسولكان":قالأوفى

لهفيقضى،والمسكينالأرملةمع4(يصثي(يأنفولا،لخطبةاويقصر

لهايجتمعالتيالجمعةصلاةمثلفيقولهوذاك،فعلهفهذا".الحاجة

يقتصرولم(5(،كاملتينوالمنافقينلجمعةابسورةفيهايقرأوكان،الناس

."سرقأ":هـ(1(

.(9211(يثحد(2(

بنلحسيناطريقمن،وغيرهم671((2/لحاكماوأخرجه(.141(4حديث(3(

حبانابنصخحهوقد.يهعنهالدهرضيأوفىأبيابنعنعقيلبنيحىعنواقد

عللهفيالترمذيوقال"،الشيخينشرطعلىصحيح":قالحيثلحاكموا

حديثهو":فقالالحديثهذاعنمحمداسألت:أخرجهأنبعد36(0/(1

".يهتفردواقد،بنلحسيناحديثوهو،حسن

تحريف!لشيء"":طشيء"."هـ:(4(

وأخرجه،عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن(877(،مسلمأخرجهمالىإيشير(5(

عنهما.الدهرضيعباسابنحديثمن(987(،أيضا
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كثيرفعطلأصلا.واحدةجمعةفيآخرهمامنآيات(1(الثلاثعلى

أصلا.كاملتينبهمايقرأولمآخرهما،علىفاقتصر(2(،سنتهالناسمن

،السجدة!هوتنريل)سورةلجمعةايومفجرفييقرأكانوكذلك

تهقراءمع،الركعتينفيكاملتين[1/]الانسان!قيدنشنآعلىاقو)هل

واقتصروا(4(،ذلكالأئمةمنكثيرفعطل(3(.وتأنمهلةعلىالمترسلة

يقرأومن.الركعتينفيالسورتينإحدىعلىأو،وهذههذهبعضعلى

.للاماممكرو!وهذا،بسرعةهذابهمايقرأمنهمفكئيركاملتينبهما

!يم.هديهمنفرارهذاوكل

قالوا:واعتادوهألفوهما(6(يخالفصحيححديث(5(جاءهمفإن

مخالفةعندهمذلكعلىوالعيار،جماعالاأوخلاف،منسوخهذا

لهم.قواأ

!ي!اللهرسولأصحابلكانمنسوخةالتطويلأحاديثكانتولو

(1(هـ:"ثلاث".

.هـوطفيليستبعض"و".واقتصر"":ض(2(

هريرةبيأحديثمن088(،(ومسلم198(،(البخاريأخرجهمالىإيشير(3(

مسلم.عندعنهمااللهرضيعباسابنحديثمننحوهقريباوتقدم،عنهاللهرضي

واقتصر".":ض(4(

"."جاءه:طجاء"،"هـ:(5(

".خالف":هـوط(6(
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أعلمبهاعملولابها،يعمللممنعلىبهااحتجواولما،بذلكأعلم

.الراشدونالخلفاءوهم،بهالأمة

منالبقرةفقرأ،الصبحصلى،الاسلاموشيخالأمةصديقفهذا

يا:لهفقالوا-لحاجةاوذووالكبيرالصغير-وخلفهاخرهالىإأولها

لمالشمسطلعت"لو:فقال!تطلعالشمسكادت،اللهرسولخليفة

بنعمرالراشدالخليفةمنهاجهعلىومضى"(1(.غافلينتجدنا

وبني،ويونسوبهود،ويوسفبالنحلالفجرفييقرأوكان،لخطابا

السور(2(.منونحوها،إسرائيل

يأمرنا(4(لمج!اللهرسول"كانعمر:بن(3(عبداللهحديثتقدموقد

وقد.بهأمرالذيهوفعلهفالذي"(5(.بالصافاتويؤمنا،بالتخفيف

منالاعتدالركنفييقولهكانالذيوالدعاءالذكرحكايةتقدم

حديثوتقدم."أوهمقد":خلفهمنيقولحتىيطيلهكانوانه،الركوع

البقيعلىإالذاهبفيذهب"الظهر:صلاةفي!ردخولهفيسعيدأبي

الركعةفيفيدركهالمسجد،يأتيثمفيتوضا،أهلهويأتيحاجتهفيقضي

.3(31/(صيجهتخرتقذم(1(

.3(31(ص/يجهتخرتقذم(2(

.ضفيليست"عبدالله"(3(

يأمر".":هـوط(4(

.336(/(صيجهتخرتقدم(5(
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.(2("(1(لىولأا

مكروها؟أوجعلهذلك،فيبهالاقتداءحرمالذيما!العجبفيالله

للهمرضاةذلكفيبهالاقتداءإن،لحقبابعثهوالذيكلا:نقولونحن

تركها.منتركهاوإن،ورسوله

بنسهلودخولالعمياء،أبيبنعبدالرحمنبنسعيدحديثوأما

صلاةكأنهاخفيفةصلاةيصليهوفإذا،مالكبنأنسعلى(3(أمامةأبي

أبيابنبهتفردممافهذا"(4(-عقيماللهرسوللصلاةإنها":فقالمسافر،

كلها(5(أنسعنالصحيحةوالأحاديث.المجهولشبهوهوالعمياء،

صلاةرأىمن(6(أشبهإن:القائلوهوهذاأنس!يقولكيف.تخالفه

الذيوهوعشرا؟عشرايسبحوكانعبدالعزيز،بنعمر!ي!اللهبرسول

بين(7(وكذلكنسي"،قد":يقالحتىالركوعمنرأسهيرفعكان

.ضفيليست"لىالأوو".بعد"":زيادةوسض(1(

مسلم.فيو!نه03(،5(ص/تخريجهتقدم(2(

".عن..":ط"،..سهيل":وهـوطض(3(

.3(31-719(ص/يجهتخرتقذم(4(

."..أنسعن"كلها:س(5(

".شبه"هـ:(6(

"."من:زيادةهـوط(7(
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!و"(2(.اللهرسولصلاة1(لكم(أصليأنالوما":ويقول،السجدتين

؟الصلاةإضاعتهمعلىيبكيالذيوهو

الأحاديثمنتقدمماالعمياءأبيابنحديثردفيويكفي

دلالتها(3(.فيشبهةولاسندها،فيمطعنلاالتي،الصريحةالصحيحة

حملهلوجمما-الصحةعن(4(بعيد-وهوالعمياءأبيابنحديثصحفلو

والمغربالفجركسنة،الراتبةللسنة!واللهرسولصلاةتلكأنعلى

يصليهاكانالتيصلاتهتلكأنلاونحوها،المسجد،وتحيةوالعشاء،

الأحاديثسائر5(5(وترد،ببطلانهيقطعمماوهذادائما.بأصحابه

الصريحة.الصحيحة

كانكما،الصلاةبعضيخففكانع!يماللهرسولأنريبولا

بأمفيهاقرأهل":المؤمنينأمعائشةتقولحتىالفجر،سنةيخفف

فيقرأربماكانحتىالسفر،فيالصلاةيخففوكان(6(؟"(7(.القران

".(1(س:"بكم

الصحيحين.فيوأثه292(،(ص/يجهتخرتقدم(2(

.أدلتها""هـ:(3(

"من".:وسض(4(

".ويرده":وضس(5(

دا.بلكتاا":ض(6(

72(.4(ومسلم(،1171(البخاريأخرجه(7(
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(2(.الصبيبكاءسمعإذايخففوكان(1(.بالمعوذتينالفجر

والتوسط،أطالحيثوالتطويل،خففحيثالتخفيففالسنة

غالبا.

نفسه،علىصاحبهيخففلاالذيالتشديد،هوأنس!أنكرهفالذي

وهديه.سنتهخلافهذاأنريبولا،التخفيفلىإحاجتهمع

السراقيتعلقفلم"معاذ؟ياأنت"أفتان:!سي!وقولهمعاذ،حديثوأما

(3(سياقفاسمع!واخرهلحديثاأوليتأملواولم،الكلمةبهذهإلامنه

جنعوقد(4(بناضحينرجلأقبل:قالعبداللهبنجابرفعنمعاذ.قصة

بسورةفقرأمعاذ(5(،لىإوأقبل،ناضحيهفترك،يصليمعاذافوافق،الليل

اللهرسولفأتى،منهنالمعاذاأنوبلغه،الرجلفانطلقالنساء،أوالبقرة

افاتن:قالأوأنت(7(،"أفتان:!سي!النبيفقالمعاذا،إليهفشكا(6(لمج!ي!،

عامر0بنعقبةحديثمن322((ص/تخريجهتقدم(1(

الصحيحين.فيوأته2(،09(ص/تخريجهتقذم(2(

.هـوطفيليست"سياق"(3(

الأثيرلابنالنهايةينظر:أوالبئر.النهرمنعليهايستقىالتيالابلهي:النواضح4((

/5).)68

.ضفيليستو"معاذ".."."ناضحه:وسض(5(

.طمنسقطت"فشكى"(6(

معاذ".يا":زيادةس(7(
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،[1/]الأعلى!لأغلىارئكاشصب)سبحصليتفلولا(،1مرار(ثلاث؟أنت

ي!مليفإنه[؛1/الليلأ!يغشئإذالل)وا،[1/الشمس1!و!نها!س)وا

ولفظه،ومسلمالبخاريرواه."الحاجةوذو،والضعيفالكبير،وراءك

2(.(للبخاري

:قالمالكبنأنسحديثمنأحمد(3("(4(،الإماممسند"وفي

نخله،يسقيأنيريدوهو)5(حرامفدخل،قومهيؤمجبلبنمعاذكان

ولحق،صلاتهفيتجوزطولمعاذارأىفلما،القوممعالمسجدفدخل

لمنافق،إنه:فقالذلك،لهقيلالصلاةمعاذقصدفلما،يسقيهبنخله

ع!يمالنبيحرامفجاء:قال!نخلهسقي)6(أجلمنالصلاةعنأيعجل

فدخلت،لينخلاأسقيأنأردتنيإ،اللهنبييا:فقال-عنده-ومعاذ

ولحقت،صلاتيفيتجوزتطولفلما،القوممعلأصليالمسجد

أفتان":فقالمعاذ،علىع!يمالنبيفأقبل!منافقنيأفزعم،أسقيهبنخلي

."تمرا":طهـو(1(

.(564(ومسلم،(507(ريلبخاا(2(

.ضفيليستأحمد""(3(

عنهاللهرضيأنسيىعنصهيببنعبدالعزيزعنعليةابنطريقمن(،101(3/(4(

2(.(59نيللألباالغليلإرواءوينظر:،صحيحإسنادوهذا،به

قريبا.بعدهليالموضعالتافيوكذا."حزام":هـوط(5(

".تسقي..أتعجل":ط(6(
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س!!وا[،1/]الأعلى!هولأغلىارئكأشرسبحب!هاقرا،بهمتطوللا؟انت

."ونحوها،[1/لشمسا]!ووضنها

أئه(-:1(سلمةبنيمنرجل-سليمعنالأنصاريرفاعةبنمعاذوعن

(2(نناممابعديأتيناجبلبنمعاذإن،اللهرسوليا:فقاللمجيماللهرسولأتى

فقالعلينا،فيطول،إليهفنخرج،بالصلاةفيناديبالنهار-أعمالنافي-ونكون

انوإمامعي،تصليأنامافتانا،تكنلاجبل،بنمعاذيا":!يماللهرسول

نيإ:قال؟"القرآنمنمعكما،سليميا":قالثم".قومكعلىتخفف

أحسنماواللهالنار،منبهوأعوذ،لجنةا(3(أسأله:أوقال،لجنةااللهأسأل

ودندنةدندنتيتصيروهل":!مماللهرسولفقال!معاذدندنةولادندنتك

."!النارمنبهونعوذ،الجنةالله4()نسألأنلاامعاذ

يتجهزونوالناس:قال،اللهشاءإنالقومالتقىإذاغداسترون:سليمقال

أحمد(5(.الامامرواه.اللهرحمهالشهداءفيفكانفخرجأحد،لىإ

".سليم(1(ض:"بني

لا.مينا":س(2(

.سفيليست"لجنةاأسأله:قالأو":وجملةأسأل".":هـوط(3(

".يسأل":ط4((

بنعمروطريقمنكلاهما67(،(7/الطبرانيوأخرجه74(،(5/المسندفي(5(

سلمة؛بنيمنالذيالرجليدركلمرفاعةبنومعاذ.بهرفاعةبنمعاذعنيحى

نتائجوينظر:.منقطعف!سناده؛لهصحبةلا،تابعيومعاذبأحد،استشهدلاله

72(.2/(للهيثميالزوائدومجمع(،1/664(الأفكار

193



جبلبنمعاذأن:بريدةحديثمن(،1أحمد(الامامروىفقد:قيلفإن

فقام[،1]القمر/!الساعة)افزتجافيهافقرأالعشاء،صلاةبأصحابهصلى

الرجلفأتىشديدا،قولامعاذلهفقال،وذهبفصلىيفرغأنقبلرجل

علىوخفتنخليفيأعملكنتنيإ:فقال،إليهفاعتذر!رالنبي

،[1]الشمس/ب!ألثئئسوضنها!صل":لمج!اللهرسولفقالالماء،

.تكررتمعاذقصةبأنهذاعنأجيبفقدالسور"-منونحوها

فيأفقهكانمعاذافإن؛الصوابعنالبعدغايةفيجوابوهذا

له.يعودثمشيء(2(عنلمجعطاللهرسولينهاهأنمناللهدين

،بالبقرةالأولىالركعةفيقرأيكونأن:لجواباهذامنوأجود

فيقراءتهبعضهمفذكر1[،]القمر/!افماعةب!واقترلتالثانيةوفي

:فقال،الثانيةفيقراءتهوبعضهم"،بالبقرةصلى":فقال(3(لىالأو

[".1]القمر/!افماعةب)آقزدتصلى"

عبداللهعنواقدبنحسينعنالحباببنزيدطريقمن355(،(5/المسندفي(1(

الأفكارنتائجفيحجرابنإسنادهحسنوقد.يهعنهاللهرضيبريدةعنبريدةابن

(592(.الإرواءفيالألبانيوصخحه(،1/461(

.هـوطفيليستشيء""عن(2(

.هـوطمنسقطت"لىالأو..البقرة"بسورة(3(
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بعضوشك،البقرةبسورةقرأأنه(1("الصحيحين"فيوالذي

فيتذكرلم!هوب)افترلتقراءتهوقصة.أوالنساء"بالبقرة":فقالالرواة

منها.بالصحةأولى"(2(الصحيحين"فيوالذي".الصحيح"

النبي!معيصليمعاذ"كان:فقالجابرلحديثاحفظوقد

فهذا.القصةوذكر".البقرةبسورةفافتتح،فأمهمقومهأتىئمالعشاء،

الحديثوهذا،يشكولمبالبقرةقرأوانه،مرةذلكفعلأنهأخبرجابر

أعلم.والله"(3(.الصحيحين"فيأخرجاه،صحتهعلىمتفق

فصرا

اللهرسولعنهنهىالذيوالتشديدوالتنطعالتعمقأنبهذاظهروقد

موافقتهوأن.عليهكانواوما،أصحابهوهديلهديهالمخالفهولمجيو

أباها،منأباهاوإن،المتابعةمحضهوبعدهمنوخلفاؤههوفعلهفيما

جهلها.منوجهلها

فيه.والغلو،وتجاوزه،بهجاءما(4(مخالفة:والتنطعفالتعمق

938(.(ص/تقدم(1(

."الصحيح":هـوط2((

.(564(ومسلم7(،10(البخاري(3(

."لما":ض(4(
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وضلالة،خطأهماو.عنهوالتقصير،فيهوالتفريط،إضاعته:(1(ويقابله

ليالغابيناللهودين.القويموالمنهجالمستقيمالصراطعنوانحراف

عنه(3(.فيلجاوافيه(2(

الذي؛الأوسطالنمطالناسخير"(4(:طالبأبيبنعليقالوقد

محمدعنالمباركابنذكره".ليالتابهمويلحق،ليالغاإليهميرجع

علي(5(.عنطلحةابن

1)

2)

3)

4)

5)

."بلهمقاو":طهـو

.ضمنسقطت"فيه.والتقصير."

.ضمنسقطت"عنه"

".وجههاللهكرم":زيادةط

محمدعنهارونبنيزيدطريقمن(93563(مصنفهفيشيبةأبيابنأخرجه

بهميلحق،الأوسطالنمطهذاالناسخير":عليقال:قالزبيدعنطلحةابن

اليامي،لحارثاابنهو:فزبيد؟منقطعإسنادوهذا."ليالعاإليهمويرجع،ليالتا

،(176(ص/التحصيلجامعفيكما،الصحابةمنأحدايلقلمبلعليا،يلقلم

.(901(ص/التحصيلوتحفة

انهلىإالهامشفيوأشار،المصنفمحققأثبتههكذا"العالي":قوله:تنبيه

المعنى.جهةمنوالمناسبالمشهور،وهو.الأخرىالنسخبعضفي"ليالغا"

عبيدأبيطريقمن(9267(السنةأهلاعتقادأصولشرحفياللألكائيوأخرجه

عنحوشببنخلفعنقيسبنالوليدبنشجاعبدرأبيعنسلامبنالقاسم

للوليدسماعاذكرمنعلىأقفولم.نحوهعنهالدهرضيعليعنقيسبنالوليد

علي.من

493



؛نزغتانفيهوللشيطانإلابأمرعبادهاللهأمرما"(1(:عائشةابنوقال

تقصير"(2(.لىإوإماغلو،لىإفإما

عنه"(3(.فيلجاوافيهليالغابينالله"دين:السلفبعضوقال

موضعغيرفيالمنحرفينالطرفينبينالتوسطأهللىتعامدحوقد

و!انيناولتميممترفوالتمائفمواوالذجمتإذا):لىتعافقال،كتابهمن

كإمغلولةيدكولاتخعل):لىتعاوقال.67(/]الفرقان!قوامالفذبف

:لوقا.[1192!سراء/!هومخسوراملومافئقعدتبسظاولائئسظهاكلعنقك

.(62لاسراء/!]اتسذلرانبذرولالسبيلأبنوالمشكينواحقهوئقرب!اذاوءات)

جانبفيانحراف!حقهمالسبيلوابنوالمسكينالقربىذيفمنع

بينهما؛فيمااللهورضا،البذلجانبفيانحراف!والتبذير،الامساك

القبلتينبينالقبلأوسطوقبلتها،الأممأوسطالأمةهذهكانتولهذا

،سرعأإليهالخللفا4(،)بالأطرافمحميدائماوالوسط،المنحرفتين

تقريب..حفص"بنمحمدبنعبيدالله"هو::طهامشفي()1

الرحيمعبدبنإبراهيمأخبرني:قال237(ع/)العزلةفيبيلخطااأخرجه2()

".قنعظفريهمافبأ":وتتمته،فذكره،عائشةابنعنقماشبيأابنحدثناقالالعنبري

الحسنعنفضالةبنالمباركعنشريكطريقمن692(/1)الدارميأخرجه)3(

.."..لجافيواليالغابينبينهما،هوإلاإلهلاالذيوالله"سنتكم:قال

."الأطراف":هـوط(4)
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الشاعر(1(:قالكما

طرفاأصبحتحتىالحوادثبهافاكتنفتالمحميالوسطهيكانت

أوساطها.الأمورخيارأنعلىوقدرهلىتعاالربشرعاتفقفقد

وقراءتهولصوتهع!يماللهلرسولالصحابةمحبةإن:قولهموأما

نإ(2(اللهفلعمر=مشقةلهايجدونفلا،إطالتهاحتمالعلىيحملهم

وأموالهمنفوسهمبذلعلىيحملهملهحبهمبل(3(،ذكروهكماالأمر

لىإيتقدمونفكانوا؛بنفوسهمالكريمةنفسهوقايةوعلى،يديهبين

محبوبه.رضالىإالمحبتقدميديهبينالموت

فيتأخذهملا،القيامةيوملىإبعدهمنأتباعهشأنهذااللهولعمر

يحتملونفهم،عاذلعذلعنها)5(يثنيهمولا،لائملومة)4(سنتهمتابعة

شرح2،67/ليالصوشرح(ديوانهفيوروايتهتماملأبيالبيت(1(

:قال(،1/524التبريزي

طرفااصبحتحتىالخيلحولهامافاستلبتالممنوعالوسطهيكانت

لى:تعاقولهتفسيرفيالمحيطالبحرفيحيانابوالوجههذاعلىإليهونسبه

.وغيره!...سانمنألشفهآءسيقول)

.بعدهالآتيالموضعفيوكذا.!اللهفلعمرو..":وضس."..بهايجدون":هـوط2((

."ذكروا":هـوط(3(

.بعدهليالتالموضعافيوكذاإ.سننه..":س.إ.."يأخذهم:هـوط(4(

تحريف.يشنهمإ.".ط"،"ينهنهم:ض(5(
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ومعاداةالطاعنينوطعناللائمينلومبهديهوالاهتداءمتابعتهفي

فلابها،وتمسكوابدلا،الرجالبآراءسنتهمنرضواالذينلجاهلين،ا

عرضوالقرآنالسنةنصوصعليهاوعرضواحولا،عنهايبغون

ردهفيتلطفواخالفهاوما،قبلوهوافقهافما،السلطانعلىلجيوشا

لا:يقولونومرةالظاهر،متروكهذا:يقولونفمرةالتاويل(1(.بأنواع

بهأعلممتبوعنا:يقولونومرة،منسوخهو:يقولونومرة،قائلبهيعلم

مخالفته.يقتضيماعندهصحوقدإلاخالفهومامنا،

(2(سنتهمتابعةوعلى،دائبونالفرقهذهمجاهدةفيفأتباعه

شاهدوافقدالكريمشخصهأعينهمعنغابقدكانفإن،دائرون

المستقيم.الهديعليهكانماببصائرهم

صل

أكبر"الله":وقولهالقبلةاستقبالهحينمن!ي!،صلاتهسياقفهاك

شئت.مابعدلنفسكاخترثمعيانا،تشاهدهكانك،سلامهحينلىإ

فيووقفالقبلةواستقبلالصلاةلىإقامإذا!يماللهرسولكان

القبلةبأصابعهواستقبلأدونيه(3(،فروعلىإيديهرفع-مصلاه

"."ودفعوه:زيادةس(1(

لا.سننه":هـوس(2(

=:عنهاللهرضيالحويرثبنمالكحديثمن93(،1(مسلمأخرجهمالىإيشير(3(
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أكبر"(2(.الله":وقال(،1ونشرها(

(4(مستقبلوكذا،كذاأصلي(3(نويت:ذلكقبليقوليكنولم

يديهرفعركعوإذا،اذنيهبهمايحاذيحتىيديهرفعكئرإذاكانع!يماللهرسول"أن-

فعلحمدهلمنادلهسمع:فقالالركوعمنرأسهرفعوإذا،أذنيهبهمايحاذيحتى

ظاهرأحاديثالبابوفي."اذنيهفروعبهمايحاذيحتى":روايةوفي"،ذلكمثل

"،نيهاذحيال":وبلفظ،"المنكبينبهمايحاذي":بلفظفوردت،التعارضالفاظها

العملمنهو:قيل"2إ:1/20)الزادفيالمصنفقال".أذنيهمنقريبا":وبلفظ

اختلافا".يكونفلا،منكبيهلىإوكفاهأذنيهفروعلىإأعلاهاكان:وقيل،فيهالمخئر

،)91176حبانوابن14،)58خزيمةوابن)9123،الترمذيأخرجهمالىإيشير!1)

عنذئبأبيابنعناليمانبنيحيىطريقمن،وغيرهم9135،/1)لحاكموا

أصابعهينشر!شكاناللهرسولأن":عنهاللهرضيهريرةأبيعنسمعانبنسعيد

نشزا".الصلاةفي

قوله:المحفوظوان،الحديثهذالفظفياليمانبنيحيىواحدغيرخطأوقد

ابنوعلل،لحديثاعقبالترمذيسننفيالدراميكلامينظر:مذا".يديهرفع"

.41185)داودلأبيأحمدومسالل(،584)265،حاتمأبي

العقديعامرأبيطريقمن9135،/1)لحاكموا(،4)95خزيمةابنوأخرجه

أبوعامرٍوأشارهكذا،قالالصلاةلىإقامإذاكان":بلفظ،بهذئبأبيابنعن

يضمها".ولمأصابعهبينيفرجولم،بيده

عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمنها،كثيرةللصلاةقيامهعندجميرتكبيرهأحاديث2!)

4(.10)أيضاعندهعنهاللهرضيحجربنوائلوحديث)2913،مسلمعند

.11-1/17629)الأصل،للألبانيبم!ي!مالنبيصلاةصفةوانظر:

."أن":زيادةط)3!

."استقبل":ض!4)
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!(1مأموما(أوإماما،لىتعاللهأداء،الوقتفريضة،ركعاتأربع،القبلة

فقدآخرها؛لىإأولهامنصلاتهمجموعفيذلكمنواحدةكلمةولا

فيلحيتهاضطرابحتى،وهيئاتهوسكناتهحركاته(2(أصحابهعنهنقل

ولىفنقلوه(4(،الصلاةفيمرةابنتهبنتحملإنهحتى(3(،الصلاة

هذانقلتركعلى-آخرهملىإأولهم-منملؤهميتفقفكيف.يهملوه

منعنهثبتلواللهولعمر؟الصلاةفيالدخولشعارهوالذي،المهم

إليها.وبادرفيها،بهاقتدىمنأوللكناواحدةكلمةكله(5(هذا

يضعهما(6!ثم،المفصلفوقعليهافيضعها،بيمينهشمالهيمسككانثم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

هـ.منمأمومما""

عنه".أصحابه":س

عنهاللهرضيالأرتبنخئابحديثمن)746(،البخاريأخرجهمالىإيشير

كنتمبم:قلنا،نعم:قالوالعصر؟الظهرفييقرأ!ك!اللهرسولأكان:سئلانه

لحيته.باضطراب:قال؟ذاكتعرفون

قتادةبيأحديثمن(،4)49ومسلم5(،1)6البخاريأخرجهمالىإيشير

بنتأمامةحاملوهويصليكان!يماللهرسولأن":عنهاللهرضيالأنصاري

..الناسيؤم":لمسلمروايةوفي.حملها"قامواذاوضعها،سجدفإذا..زينب

أعادها".السجودمنرفعوإذاوضعهاركعفإذا

فيهما.ليست"و"كله،.".منهثبت":هـوط

يضعها".":وهـوطس
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لىوتعا،اسمكوتبارك،وبحمدكاللهمسبحانك":يقولثم(،1(صدرهعلى

بنسهلحديثمن74(0(البخاريفأخرجه:اليسرىعلىاليمنىاليدوضعأما(1(

علىاليمنىاليدالرجليضعأنيؤمرونالناس"كان:قالعنهادلهرضيسعد

حجربنوائلحديثمن(104(مسلموأخرجه"،الصلاةفياليسرىذراعه

".اليسرىعلىاليمنىيده"وضع:وفيهع!هم،صلاتهفي،عنهاللهرضي

والنسائي(727(،أبوداودفأخرجه:اليمنىمفصلعلىاليسرىيدهوضعوأما

عنطرقمن،وغيرهم(،0186(حبانوابن(،048(خزيمةوابن(988(،

وضع":وفيه،عنهادلهرضيحجربنوائلعنأبيحدثني:قالكليببنعاصم

وابنخزيمةابنصححهوقد.والساعد"والرسغاليسرىكفهظهرعلىاليمنىيده

(352(.الغليلإرواء:وينظر،نيوالألبالمصنفواوالنوويحبان

خزيمةابنأخرجهحجر،بنوائلحديثفيهمافأصخالصدر:علىوضعهماوأما

يدهووضع!ك!يمادلهرسولمعصليت":قالحجربنوائلحديثمن(4(79

خزيمة.ابنصححه.لماصدرهعلىاليسرىيدهعلىاليمنى

كمامسلمعندواللحديثإذ؟"صدره"علىبزيادةإسماعيلبنمؤملتفردوقد

اللفظة.هذهبغيرقريباتقدم

يكتبالخطأكثير،صدوق":عنهأبوحاتمقالفقدالتفرد،مثلهيحتمللاومؤنس

،"لحديثامنكر":البخاريوقال،كثير"خطاحديثهفي":ابوزرعةوقال"،حديثه

بنمحمدوقال،الخطأ"كثير"ثقة:الدارقطنيوقالال!ئيء،،فييهم"أبوداود:وقال

لحفظ،اسيءكانلأنه؛فيهويثبتيتوقفأنوجببحديثانفرداذا":المروزينصر

الكمالوتهذيب37(،4(8/حاتمبيألابنوالتعديللجرحينظر:ا".الغلطكثير

.(391/(4التهذيبوتهذيب2(،428/(الاعتدالوميزان(،2176/(9

(2-151225/(الأصل،الصلاةصفةفياللهرحمهالألبافيالشيخصححوقد

بخلافه.وردماوضففالصدر،علىاليدينوضع
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.(1"(غيركإلهولا،جدك

باعدتكماخطايايوبينبينيباعداللهم"(2(:يقولأحياناوكان

الأبيضالثوبينقىكماخطايايمننقنياللهم،والمغربالمشرقبين

والبرد"(3(.والثلجبالماءخطاياياغسلاللهم،الدنسمن

،والأرضالسماواتفطرللذيوجهيوجهت":أحيانايقولوكان

ربلئهوممافوتحياىوثشكلصلاق)إن،المشركينمنأناوما4(،حنيفا(

اللهم[.-162163]الأنعام/افمشالين!أؤلواناأمزتلكوبذله،شرلكلاالعانين

)1(

)2(

)3)

)4(

مرفوعاوغيرهما،سعيد،بيوأ،عائشة،الصحابةمنعذةحديثمنمرويلحديثا

صحيحهفيخزيمةابنقالحتى،مقالمنمنهاشيءيسلمولالمجم!،النبيلىإ

".لحديثباالمعرفةأهلعندع!يمالنبيعنثابتاخبراهذافينعلملا"237(:/1(

النبيعنلا..عنهاللهرضيالخطاببنعمرعنصحيحهذا"923(:/1(وقال

".لحديثاهذايصحلاحمد:أقال"2(:24(الترمذيوقال.لمجيم"

نأ:عبدةحديثمن)993(عنهاللهرضيعمرعلىموقوفامسلمأخرجهوقد

."..اللهمسبحانك":يقولالكلماتبهؤلاءيجهركانعنهاللهرضيعمر

الغليلوإرواء(،1/922)لحبيراوالتلخيص(،1/502)لمعادازادوانظر:

34(.1)نيللألبا

".يقولأحياناوكان"هـ:منوسقط.طمنكلهسقط"يقول..وبحمدكاللهم"

عنه.اللهرضيهريرةبيأحديثمن(،(895ومسلم74(،4(البخاريأخرجه

.مسلما"":زيادةط

104



نفسي،ظلمت،عبدكوأنا(1ربي(أنت،أنتإلاإلهلا،لملكاأنت

أنت،إلاالذنوبيغفرلاجميعا،ذنوبيليفاغفر،بذنبيواعترفت

عنيواصرف،أنتإلالأحسنهايهديلا،الأخلاقلأحسنواهدني

فيكلهوالخيروسعديكلبيكأنت،إلاسيئهاعنييصرفلاسيئها،

استغفرك،وتعاليتتباركت،وإليكبكأنا،إليكليسوالشر،يديك

(3(.الليلصلاةفيعنهحفظإنماهذاولكن"(2(.إليكوأتوب

كبيرا،أكبراللهكبيرا،أكبراللهكبيرا،أكبرالله":يقولكانوربما

وأصيلا"(5(.بكرةاللهوسبحانكثيرا(4(،للهالحمدكثيرا،للهالحمد

)1)

)2)

)3)

)4)

)5)

.هـوطفيليستربي""أنت

عنه.اللهرضيطالبأبيبنعليحديثمن771(،(مسلمأخرجه

وفي،"الصلاةلىإقامإذا"كان:مسلمعندالسابقعنهاللهرضيعليحديثلفط

للترمذيروايةوفي."الصلاةالستفتحإذاع!ماللهرسولكان":عندهرواية

أهلبعضوقال":عقبهوقال".المكتوبةالصلاةلىإقامإذاكان"34(:(23

فىيقولهولاالتطوعصلاةفيهذايقول:وغيرهمالكوفةاهلمنالعلم

عنه:اللهرضيمسلمةبنمحمدحديثمن(898(النسائيوأخرجه".المكتوبة

0نحوهوذكر"،..تطوعايصليقامإذاكانع!ي!اللهرسولأن"

مرتينكثيرا"للهلحمد"اوكررت.هـوطفيمرتينكررتكبيرا"أكبرالله":جملة

كلها.النسخفي

:قالعنهاللهرضيعمرابنحديثمن6(10(مسلمأخرجهمالىإيشير

=كبيرا،أكبرالله:القوممنرجلقالإذع!مماللهرسولمعنصلينحنبينما
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أذت

)1)

)2)

لاإإلهلا،أنتإلاإلهلا،اكبراللهاكبر،اللهأكبر،الله":يقولكانوربما

2(.("(1(وبحمدهاللهسبحان،وبحمدهاللهسبحان،وبحمدهاللهسبحان،

القائلمن"مج!ي!م:اللهرسولفقالوأصيلا،بكرةاللهوسبحانكثيرا،للهلحمدوا

فتحتلها،عجبت":قال،اللهرسولياأنا:القوممنرجلقالوكذا؟"كذاكلمة

السماء".ابوابلها

خزيمةوابن85(،/4(حمدوأ8(،0(7ماجهوابن76(،4(أبوداودأخرجهوقد

شعبةطريقمن،وغيرهم36(،1/0(لحاكموا(،0178(حبانوابن(،(468

ناعنهما:ابيهعنمطعمبنجبيرابنعنالعنزيعاصمعنمرةبنعمروعن

اللهوسبحانكثيرا،للهوالحمدكبيرا،أكبرالله":قالالصلاةافتتحإذاكانكليرالنبي

نفخهمن،الرجيمالشيطانمنبكأعوذنيإاللهئم،مراتثلاثواصيلا،بكرة

"صحيح:لحاكماقال."..الشيطانمنباللهأعوذ":حبانابنولفظ."وهمزهونفثه

لجملابتكرارلكن،ذكروهمابنحو26(10(أيضاحبانابنوعند.الاسناد"

.مراتثلاثالثلاثة

مرةبنعمروعنالرحمنعبدبنحصينطريقمن((946خزيمةابنوأخرجه

خزيمةابنقال.بنحوه،أبيهعنمطعمبنجبيربننافععنعاصمبنعبادعن

يعلمولاهما،منيدرىلا،مجهولانعاصمبنوعبادالعنزي"عاصم:عقبه

الارواءفينيالألباضعفهلىإأشاروقد."شعبةأوحصينروىماالصحيح

.بشواهدهوحسنه،إسنادهفيللجهالة(342(

.هـوطفيمرتينكررت"وبحمدهاللهو"سبحاناكبر"الله":جملة

عنهاللهرضيالباهليأمامةأبيحديثمن253((5/حمدأأخرجهمالىإيشير

الله،إلاالهلا:قالثم،مراتثلاثكبرالصلاةلىإقامإذايك!يماللهنبيكان":قال

".مراتثلاث،وبحمدهاللهوسبحان،مراتثلاث
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أعوذ":قالوربما(،"(1الرجيمالشيطانمنباللهأعوذ":يقولثم

اللهم":قالوربما"(2(.وهمزهونفثهنفخهمن،الرجيمالشيطانمنبالله

"(3(.ونفثهونفخهوهمزه،الرجيمالشيطانمنبكأعوذإني

أسمعهمجهريةالصلاة(4(كانتفإن،الكتابفاتحةيقرأثم

يقرؤهاكان(5(هلأعلمفربه"،درخص1الرنهقاللهتجص"يسمعهملمو،القراءة

،!تفدب1)لضعلىيقفثماية،ايةقراءتهيقطعوكانلا(6(.أم

)1)

)2)

)3)

)4)

)6)

أعوذ"التعوذصيغةبأنالخبرورد:قوله"023(:/1(التلخيصفيلحافظاقال

عن321[داودبيأمراسيلوفي...قالكماهو"الرجيمالشيطانمنبالله

تعقبهوقد".الرجيمالشيطانمنبادلهأعوذيتعوذكانمج!هاللهرسولأن:لحسنا

أماذكرهما،يأتيبزيادتينلكنصحيحع":فقال(342(،الارواءفيالألباني

حجرابنلحافظاذلكخلافأوهموإنأصلا،لهأعلمفلابدونهما

مراسيلفيأيضالحسناحديثفيهيالزيادةهذهإنثم..التلخيصفي

داود".بيأ

.حبانابنلفظوأئه،عنهاللهرضيمطعمبنجبيرحديثمنقريبايجهتخرتقدم

عنه.اللهرضيمطعمبنجبيرحديثمنقريبا،يجهتخرتقدم

".كان":ضن

.ضنفيليست"كان"

تلكصحيح"بها:لجهراأحاديثعن2(1/70(الزادفيالمصنفقال

مجفدايستدعيموضعوهذا،صحيحغيروصريحها،صريحغيرالأحاديث

ضخما".
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.!يؤهـالذجمتمنك)يبتديءثم،ويقف!،لرخر1)الزحمنيبتديءثم

!(2(.درنجر)1رر!،الرخمن)هد،وترتيلتمهلو(1(ترسلصد

(3(.لألفبا!يوهـالذيىمنك)يقرأوكان

)1)

)2)

)3)

هـ.فيليستترسل""

اددهرضيأنسسئل:قالقتادةحديثمن5(،0(46البخاريأخرجهمالىإيشير

الرحمناللهبسم:قرأثممدا،"كانت:فقاللمج؟النببيقراءةكانتكيف:عنه

".بالرحيمويمد،بالرحمنويمد،اددهببسميمد،الرحيم

،(2252/(لحاكموا(1004(وأبوداود3(20(6/حمدأأخرجهمالىإيشير

قراءةعنسئلتأنهاسلمةأمعنمليكةأبىابنعنجريحابنطريقمنوغيرهم

)آلحضدلئه!،رتهق-درنجصئق!دنص،ايةايةقراءتهيقالع"كان:فقالتلمجيه!اللهرسول

وسمعت:دبودواألقا."!يؤهـآلذجمتمنك)،!-لرخنالرخير)،!اتغجتلض

بيأابن"قال:لحاكماوقال"،الدينيومملك:القديمةالقراءة":يقولأحمد

شرطعلىصحيححديثهذا"،الدينيومملك"تقرؤهاسلمةاموكانت:مليكة

منأسندهثم"هريرةبيأعنشرطهماعلىصحيحلإسنادشاهدوله..الشيخين

العللفيالدارقطنيقال،بهعنهاددهرضيهريرةأبيعنصالحأبيطريق

كانأثههريرةبيأعنصالحبيأعنالأعمشعنوالصحيح"(:176(8/

3(.(43نيللألباالارواء:أيضاوانظر."الدينيوممالك:يقرؤها
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(1(،صوتهبهاويمدبها،يجهر"،امين":قالالسورةختموإذا

المسجد(2(.يرتجحتى،خلفهمنبهاويجهر

مأ،السورةوقراءةتحةالفابينيسكتكانهل،عنهالروايةواختلفت

(4(:سمرةعنلحسناعنيونسفقالكلها؛القراءةبعدسكتته(3(كانت

فرغإذاوسكتة،يقرأحتىالامامكبرإذاسكتة،سكتتينحفظت"

علىكعببنبيأوصدقه"،الركوععند(5(وسورةالكتابتحةفامن

)1)

)2)

)3)

)4)

)5)

من(،018(5حبانوابن(،329(وأبوداود2(،(48الترمذيأخرجهمالىإيشير

:قالعنهاللهرضيحجربنوائلعنالحضرميحجرعنكهيلبنسلمةظريق

وقد."صوتهبهاورفع،امين:قال!الضاثين)و!قرأإذامج!ي!اللهرسولكان"

التلخيصفيحجروابن333(،/1(سننهفيرقظنيوالداً،حبانابنصخحه

فيه.وفمهبمالهالقطانابنإعلالورد236(،/1(

عبداللهبياعنرافعبنبشرطريقمن(853(ماجهوابن(،(349أبوداودأخرجه

إذاجم!يماللهرسولوكانالتأمينالناسترك:قالهريرةبيأعنهرجمرةأبيعئمابن

،الأولالصفأهليسمعهاحتى،آمين:قال!لننالضاعليفرو!لمقضحوب1)غيز:قال

منيليهمنيسمعحتى"داود:أبيولفظ.ماجهابنلفظهذا.المسجد"بهافيرتبئ

ضعيف،رافعبنوبشر"238(:/1(التلخيصفيالحافظقال."الأولالصف

لابنالمنيرالبدروانظر:."حبانابنوثقهوقد،يعرفلا:قيلهريرةأبيعئموابن

.(529(للألبانيالضعيفةوالسلسلة(،587(3/الملفن

"."سكتة:ط

تحريف.".سمرةبخا":س

".وسكتة":هـوط
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إذاسكتة":فقاللحسناعن(2(نيالحمراأشعثيونسووافقذلك(1(.

كلها"(3(.القراءةمنفرغإذاوسكتة،استفتح

بنوعمرانجندببنسمرةأن:لحسناعنفقال،قتادةوخالفهما

سكتةسكتتين،!ماللهرسولعنحفظانهسمرةفحدثتذاكرا،الحصين

فقط،!لتنآلضاعليفضولاتمقضحوب1ميوغثرقراءةمنفرغإذاوسكتةكبر،إذا

بنبيألىإذلكفيفكتبا،حصينبنعمرانعليهوأنكر،سمرةذلكفحفظ

حفظ"(5(.4(قد(سمرةأن"إليهما:كتابهفيفكانكعب،

عنحفظتهما(6(سكتتان":سمرةعنالحسنعنأيضاقتادةوقال

بعد:قالثم"،القراءةمنفرغوإذا،الصلاةفيدخلإذا!ي!،اللهرسول

فيالدارقطنيقال.84(5(ماجهوابن(977(،وأبوداود(،512/(حمدأأخرجه(1(

حديثامنهسمعوقد،سمرةمنسماعهفيمختلفالحسن"336(:(1/سننه

.(651(ص/للعلائيالتحصيلجامع:أيضاوينظر."العقيقةحديثوهوواحدا،

.(05(5الإرواءفيلحديثاالألبانيضعفوقد

".الحرانيوأشعث"هـ:(2(

.(152(والترمذي(777-778(،أبوداودأخرجه(3(

هـ.فيليستقد"و".هـوطفيليستإليهما""(4(

84(40(ماجهوابن(977(،أبوداودأخرجه(5(

حفظهما".":ط((6
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.(1"(!وفيآلضاو!عليفص)غيرآنمغضعوبقالوإذا"

سكتةإحداهما::فقطسكتتانأنها(2(الأحاديثاتفقتفقد

هوالفاتحةقراءةبعدإنها:قالفالذيفيها؛مختلفوالثانية،الاستفتاح

منالفراغبعد":قالومرةذلك،قال(3(فمرة،عليهاختلفوقد،قتادة

القراءةمنفراغهبعدأنهاوأشعثيونسعلىيختلفولم".القراءة

أعلم.والله.الروايتينأرجحوهذاكلها،

كانأنهضعيفولاصحيحبإسنادع!يمعنهينقلفلملجملةوبا

فيسكوتهفيوليس،خلفهمنيقرأهاحتىالفاتحةقراءةبعديسكت

يسكتكانولو.رأيتكمافيهالمختلفلحديثاهذاإلاالمحلهذا

ذلكخفي(5(لماالفاتحةقراءةالمأمومفيهايدركطويلةسكتةهنا(4(

سكتةمنأهملهونقلهمبه(6(معرفتهمولكان،الصحابةعلى

(7(.الاستفتاح

78(.0(أبوداودأخرجه(1(

.أنهما"":ط(2(

".فمرةسمرةعليه":هـوط."سمرةعليه":وسض(3(

".هناك"هـ:(4(

".اختفى.."وفيهما:.هـوطفيليست"المأموم"(5(

".بهممعرفته":وسض(6(

"."الافتتاحوفيهما:.هـوطفيليست0".له"(7(
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،تارةومتوسطة،تارةوقصيرة،تارةطويلة،سورةذلكبعديقرأثم

منولا((1سورةوسطمنيبتدئيكنولم.بهالأحاديثذكرتقدمكما

أحواله،أغلبوهويكملها،فتارةأولها،منيقرأكانوإنمااخرها؛

الثانية.الركعةفيويكملهابعضها،علىيقتصروتارة

سنةفيإلاباخرهاأوسورةمنبايةقرأأنه(2(عنهأحدينقلولم

أنزلوئابأددهءا!اقولوآ!و:الايتينبهاتينفيهايقرأكانفإنهالفجر؛

سولغيدؤإكتعالؤ(ائكتبجمأقلو!وقل،لايةا[136/]البقرة!لشاإ

(3(.الاية64[/عمران]الوبئمبهؤ!بئننا

وتارة،الثانيةالركعةفييعيدهاوتارة،الركعةفيبالسورةيقرأوكان

فيقرأ"إنه:عائشةفكقول(5(:الأولأما(4(.ركعةفيبسورتينيقرأ

"(6(.الركعتينفيفرقها،بالأعرافالمغرب

الركعتينفي[1]الزلزلة/!زلزلت)إذاالصبحفيفقراءته:نيالثاوأما

."ةلسورا":ط(1(

."نهبأ":س(2(

عنه.اللهرضيعياسابنحديثمن(727(،مسلمأخرجه(3(

".الركعةفيسورتين":هـوط(4(

".فلقول":س(5(

.3(30/(صيجهتخرتقدم(6(
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"(1(.السنن"فيوالحديثانكلتيهما.

كانالتيالنظائرعرفتلقد(2("مسعود:ابنفكقول:الثالثوأما

سورتين،المفصلمنسورةعشرينفذكربينها(3(".يقرنبم!ي!اللهرسول

"(5(.الصحيحين"فيوهذا(4(.ركعةفي

ماوأقصر،الصلواتسائرمنأكثرويطيلهاالفجرقراءةيمدوكان

ونحوها(7(.!)تالحضرفيفيهابه(6(قرأأنهعنهحفظ

المغربمنالأوليينوفي(8(الفجر،فيبالقراءةيجهروكان

(9(صلاةفيالايةيسمعهمكانوربما.ذلكسوىفيماويسروالعشاء،

.(01أحيانا(السر

)1)

)2)

)3)

)4)

)5)

)6)

)7)

)8)

)9)

)01)

.3(12/(صيجهتخرمتقد

.ولقد"..":هـوط."..فلقول":س

بينهما".":وطضوفي.سمنسقطتبينها"يقرن"

."الركعة"هـ:."ركعتين":ض

".بينهنيقرن":هماعندولفظه.72(2(ومسلم(775(،البخاري

بها".":ط.يقرأ"كانأنه..":هـوط

مسلم.فيوأته03(،0(ص/يجهتخرتقدم

.سمن"وفي"

"."قراءة:هـوط

الصحيحين.فيوأنه03(6(ص/تخريجهتقدم
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،السجدة!و!تنريل)الص(1(سورةلجمعةايومفجرفييقرأوكان

علىولا،هماإحداعلىيقتصرلمو.2((كاملتين[1/]الانسان،!وأقو)هل

قط.هدةوبعضهدةبعض

(3(،كاملتينوالمنافقينلجمعةابسورةلجمعةاصلاةفييقرأوكان

بسورةيقرأكانوربماالدهر(4(.منيوماأواخرهماعلىيقتصرولم

(5(.والغاشيةالأعلى

[1]القمر/!هوالئماعةو)آقترلت!)تبسورةالعيدينفييقرأوكان

فييقرأوكانالدهر(7(.منيوماأواخرهماعلىيقتصرولم(6(،كاملتين

ويسجدللسجدةفيسجدأحيانا،السجدةفيها(8(بسورةالسرصلاة

".بسورة":وسض(1(

ومسلم.،البخاريفيوآنه385(،)ص/يجهتخرتقذم2()

مسلم.فيوانه384(،)ص/يجهتخرتقذم)3(

.هـوطفيليستالدهر"منيوما"4()

عنه.اللهرضيبشيربنالنعمانحديثمن)878(،مسلمأخرجه)5(

عنه.اللهرضيالليثيواقدبيأحديثمن81(،)9مسلمأخرجه)6(

.سمنالدهر"منيوما")7(

."سورة":ط)8(
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(1(.خلفهمنمعه

ثلاثينونحو،السجدة!!تنريل)الرقدرالظهرفييقرأوكان

الئلو!و[(3(،1/]الأعلى!الأغلىأشروئكب)سبحفيهايقرأكانومرةاية(2(.

!لطارقوالئمماءو)أ[1/لبروجا]!فيوجآاتذلئمماءو)أ(4([1/لليلا]!يغثئإذا

وكان(6(.والذارياتبلقمانومرةالسور(5(.منونحوها[،1]الطارق/

قدم(7(.وقعيسمعلاحتىمنهاالأولىالركعةفييقوم

الثاني!(8(.علىصلاةكلمنالأولىالركعةيطيلكانوكذلك

قدرركعةكلفي(9(الأوليينالركعتينفيالعصرفيقراءتهوكانت

)1)

)2)

)3)

)4)

)5)

)6)

)7)

)8)

)9)

،القرآنيقرأكان!يرالنبي"أن:عنهادلهرضيعمرابنحديثمن(575(،مسلمأخرجه

".جبهتهلمكانموضعابعضنايجدماحتى،معهونسجدفيسجدسجدةفيهاسورةفيقرأ

مسلم.عندوأنه3(80(ص/يجهتخرتقدم

مسلم.عندوأنه31(0(ص/يجهتخرتقدم

مسلم.عندوأنه3(90(ص/يجهتخرتقدم

31(.0/(صيجهتخرتقدم

31(.0(ص/يجهتخرتقدم

(ص/703(.تخريجهتقدم

عنه،اللهرضيقتادةأبيحديثمن(،14(5ومسلم(975(،البخاريأخرجه

703(.سعد(ص/حديثمننحوهوتقدم

"."الأولتين:وسض
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وبالطور،تارةبالأعرافالمغربفييقرأوكاناية(2(،عشرة(1خمس(

(3(تارةوبالدخمان،تارةلمرسلاتوا،تارة

[1]الكافرون/!هوالفروتب)قليأئهافيهاقرأانهعنهوروي

أحدولعل.(4(ماجهابنبهانفرد[1]الاخلاص/!أحذهوالثهو)قل

فيبهمايقرأ"كان(5(:فقال،المغربسنةفيبهماقراءتهمنوهمرواته

أعلم.فالله.النسخةمن"(6(سنة"أوسقطت."المغرب

وسورة[(7(،1/]التينمهووألريؤنب!ووألنينلاخرةاعشاءفييقرأوكان

منجميعمعه(8(وشمجدفيها،ويسجد[،1]الانشقاق/!وانشقتألشماء!اذا

.(01السور(منذلكونحو[،1]الشمس/وب)ألثئقسو!نهامهو(9(،خلفه

".(1(ض:"خمسة

مسلم.فيوأنه803((ص/تخريجهتقدم(2(

3(.30،340،320(ص/الأحاديثهذهتخريجتقذم(3(

بديل.بنبأحمدإعلالهعلى33(1(ص/الكلامتقدموقد(833(.حديث(4(

".فقال":فيهوليس"،فكان":ط(5(

.وسضفيليستسنة""(6(

الصحيحين.فيوأنه3(40(ص/تخريجهتقدم(7(

فيها".ويسجد":ط(8(

..الصحيحينفيوأنه3(40(ص/تخريجهتقدم(9(

3(.50(ص/يجهتخرتقدم(01(
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)3(.نفسهإليه)2(لتراجع(1(؛هنيئةسكتالقراءةمنفرغإذاوكان

فصل

فيرفعهماكما،أدورنيهفروعبهمايحاذيأنلى)4(إيديهيرفعكانثم

روواالذينبل،للركوعالتنكبيرصحكماذلك)5(عنهصح،الاستفتاح

التبكبير.عنهروواالذينمنأكثرههنااليدينرفععنه

ركبتيه،علىيديهويضعراكعا،ويخرأكبر"،الله":يقولئم

ئم،جنبيهعنمرفقيهوجافى،أصابعهبينوفرج،ركبتيهمنفيمكنهما

وهصر،يصوبهولمرأسهيرفعفلم،ظهرهحيالرأسهوجعل،اعتدل

)6(.يجمعهولممده:أي،ظهره

)1)

)2)

)3)

)4)

)5)

)6)

345-346(.(ص/فيهاقيلوماالكلمةهذههمزعلىالكلامتقدم

".ليراجع":ط

اللهرضيسمرةعنلحسناحديثمنوأته(،4-60480(ص/يجهتخرتقذم

إليهيترادحتىيسكتأنالقراءةمنفرغإذايعجبهوكان":ألفاظهبعضوفي،عنه

".نفسه

".ض:"حتى

مسلم.عندوأته893(793(ص/يجهتخرتقدم

فأخرجه:ورأسهظهرهورفعمرفقيهومجافاةممكنتينالركبتينعلىوضعهماأما

ركعوإذا"ةبلفظ،عنهاللهرضيالساعديحميدأبيحديثمن(828(،البخاري

بطوله.المصنفكلامفيوسيأتي"ظهرههصرثم،ركبتيهمنيديهأمكن
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:يقولكانأنهعنهوروي")1(.العظيمربيسبحان":قالثم

هذهتكونلاأنوأخاف"أبوداود:قال."وبحمدهالعظيمربيسبحان"

ركع":بلفظ"،صحيححسن":وقال(062)والترمذي734(،)ابوداودوأخرجه-

".جنبيهعنفنحاهمايديهووترعليهما،قابضكانه؛ركبتيهعلىيديهفوضع

ولمراسهيصوبفلم"قريبا-:-وسيأتيحميدأبيحديثألفاظبعضوفي

".يقنعه

،(0291)حبانوابن(،495)خزيمةابنفأخرجه:لأصابعاتفريجوأما

اللهرضيحجربنوائلحديثمن،"مسلمشرطعلىصحيح":وقال،لحاكموا

".أصابعهضمسجدوإذا،اصابعهفرحركعإذاكانع!يمالنبيئأن":عنه

مج!بصلاتهصفةفي،عنهاللهرضيحذيفةحديثمن)772(،مسلمأخرجه(1)

".العظيمربيسبحان:يقولفجعل،ركعثم":وفيه،بالليل

طريقمن98(،0)ماجهوابن(،162)والترمذي)886(،أبوداودوأخرجه

عنهاللهرضيمسعودابنعنعتبةبنعبداللهبنعونعنليالهذيزيدابنإسحاق

ربيسبحان:مراتثلاثفليقلاحدكمركعإذا":مج!ي!اللهرسولقال:قال

".أدناهوذلكثلاثا،الأعلىربيسبحان:فليقلسجدوإذا،أدناهوذلك،العظيم

إسنادهليس":الترمذيوقال،"عبداللهيدركلمعون،مرسلهذا"أبوداود:قال

التلخيصفيلحافظاوقالمسعود"،ابنيلقلمعتبةبنعبداللهبنعون؟بمتصل

ماجهوابنداودأبيعندلحديثاهذاوأصل..انقطاعوفيه"2(:1/24)

ربكباسمفسبحنزلتلفا:قالعامربنعقبةحديثمنحبانوابنلحاكموا

الأعلىربكاسمسبحنزلتفلماً،ركوعكمفياجعلوها!يط:النبيقالالعظيم

".سجودكمفياجعلوها:قال

271(.)ص/عليهوالكلاملحديثاهذاتخريجتقدموقد
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،مراتعشرالقائليقولماقدرمكثوربما"(1(.محفوظةالزيادة

ودونه.ذلكفوقمكثوربما

لي")3(.اغفراللهم،وبحمدكربنا)2(اللهمسبحانك":قالوربما

:قالوربما"(4(.والروحالملائكةرب،قدوسسبوح":قالوربما

أنت،توكلتوعليك،أسلمتولك،امنتوبك،ركعتلكاللهم"

وعظمي،،ولحمي،ودمي،وبصري،وسمعي،قلبيخشع،ربي

يذ"سبحان:يقولكانوربما"(5(.لمينالعاربلله،وعصبي

مناسباركوعهوكان")6(.والعظمةوالكبرياء،،لملكوتوا،لجبروتا

الأحاديث.سائرفيبينوهذا(7(.والتخفيفالتطويلفيلقيامه

)1)

)2)

)3)

)4)

)5)

)6)

)7)

التلخيصفيحجرابنالحافظوتحسينهطرقهذكرفيتوسعوقد087(.(السنن

(334(.الارواءفيالألبانيوضعفه2(،1/42(

.طفيليست"ربنا"

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن(،484(ومسلم497(،(البخاريأخرجه

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن(،(487مسلمأخرجه

عنه.اللهرضيعليحديثمن771(،(مسلمأخرجه

بنعوفحديثمن(،401(9والنسائي(873(،وأبوداود2(،4(6/حمدأأخرجه

".صحيحباسناد"693(:/1(لخلاصةافيالنوويقال.عنهاللهرضيالأشجعيمالك

رسولصلاةكانت":الصحيحينفيالبراءحديثمن(492(ص/يجهتخرتقدم

السجدتينبينوماوسجودهالركوعمنرأسهرفعوإذاوركوعهقيامهمج!م،الله

السواء".منقريبا
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فصل

يديهويرفع"(1(،حمدهلمناللهسمع"قائلا:،رأسهيرفعكانثم

(2(.الركوععندرفعهماكما

ربنا":قالوربماالحمد"(3((4(.ولكربنا":قالقائمااعتدلفإذا

السمواتملءالحمد،لك(5(ربنااللهم":قالوربماالحمد"،لك

ماأحقوالمجد،الثناءأهلبعد،شيءمنشئتماوملء،الأرضوملء

لمامعطيولا،أعطيتلمامانعلااللهمعبد،لكوكلناالعبد،قال

اللهم":ذلكعلىزادوربماالجد"(6(.منكلجداذاينفعولا،منعت

والخطاياالذنوبمنطهرنياللهمالبارد،والماءوالبردبالثلجطهرني

(7("(8(.الوسخمنالأبيضالثوبينقىكما

)1)

)2)

)3)

)4)

)5)

)6)

)7)

)8)

ومسلم(978(،البخارياخرجهمامنها،كثيرةالسنةهذهفيالصحاجالأحاديث

سمع:يقولثم"لمج:صلاتهصفةفيعنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن(293(،

".الركوعمنصلبهيرفعحينحمدهلمنالله

793-893(.(ص/يجهتخرتقذم

.طفيليستالحمد"ولكربنا"

عنه.اللهرضيهريرةبيأحديثمن293(،(ومسلم(978(،البخاريأخرجه

".ولك":ط

عنه.اللهرضيالخدريسعيدأبيحديثمن(،(477مسلمأخرجه

.""الدنسهـ:

عنه.اللهرضيأوفىبيأبنعبداللهحديثمن(،(476مسلمأخرجه
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يقولوكاننسي"(1(.قد":القائليقولحتىالركنهذايظيلوكان

الحمد"(2(.لربيالحمد،لربي":فيهالليلصلاةفي

فصل

قبلركبتيهيضعوكان،يديهيرفعولاساجدا،ويخريكبرثم

(5(.مالكبنوأنسحجر(4(،بنوائلعنهقالهكذا(3(،يديه

)1)

)2)

)3)

)4)

)5)

الصحيحين.فيوأثه2(،29(ص/يجهتخرتقذم

عمروطريقمن(،601(9والنسائي87(،4(وأبوداود893(،/(5حمداأخرجه

اللهرضيحذيفةعنعبسبنيمنرجلعنالأنصارمولىحمزةأبيعنمرةابن

2(.89(ص/إسنادهعلىالكلامتقذموقد.بهعنه

231(.223-/1(الزادفيأيضاالمصنفبحثها

ماجهوابن2(،(68والترمذي(،01(98والنسائي(838(،أبوداودأخرجه

بنشريكطريقمنكلهم(،191(2حبانوابن(626(،خزيمةوابن(882(،

رأيت":قالعنهاللهرضيحجربنوائلعنأبيهعنكليببنعاصمعنعبدالله

".ركبتيهقبليديهرفعنهضوإذا،يديهقبلركبتيهوضعسجدإذامج!م!رالنبيئ

".شريكعنهذامثلرواهأحدانعرفلا،غريبحسن":الترمذيقال

داود:بيأابنقال:الدارقطنيقال"(:656(3/لمنيراالبدرفيالملفنابنقال

وشريك،كليببنعاصمعنالقاضيشريكبهتفرداليدينقبلالركبتينوضع

شريك،غيرعاصمعنبهيحدثولم:الدارقطنيئقالبه،ينفردفيمابقويليس

مرسلا،هفامتابعهوإئما،القاضيشريكأفرادفييعدلحديثاهذا:البيهقيئوقال

أيضاالمصنفكلاموسيأتي..".المتقدمينلحفاظامنوغيرهالبخارفيذكرههكذا

71-716(50(3/الأصل،الصلاةصفةفيالألبانيوضعفهإعلاله،في

على=صحيحإسناد":وقال34(1/9(لحاكموا34(،1/5(الدارقطنيأخرجه
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)1)

)2)

)3)

"(1(.ركبتيهقبليديهيضعكانإنه"عمر:ابنعنهوقال

لمجيم:النبيعنعنه(3(،"(2(،السنن"ففي،هريرةأبيعلىواختلف

طريقمن99(،2/(البيهقيطريقهومن"،علةلهأعرفولا،الشيخينشرط

انسعنالأحولعاصمعنغياثبنحفصحدثناالعطارإسماعيلبنالعلاء

حتىركعثم،اذنيهبهاميهلإحاذىحتىكبرجمي!اللهرسولرأيت":قالعنهاللهرضي

فيمنهمفصلكلاستقرحتىرأسهرفعثم،موضعهفيمنهمفصلكلاستقر

عللفيكماالرازيحاتمأبوقال."يديهركبتاهفسبقتباليهبيرانحطثم،موضعه

عنإسماعيلبنالعلاءبه"تفرد:رقطنيالداًوقال.منكر"حديث"(:1/188(ابنه

716(.(3/الأصل،الصلاةصفةفيالألبانيوضعفهالاسناد".بهذاحفص

الدراورديطريقمنوغيرهما،348(،/1(لحاكموا(627(،خزيمةابنأخرجه

:وقال،ركبتيهقبليديهيضعكانانهعمر:ابنعننافععنعمربنعبيداللهعن

ذلك".يفعل!يوالنبي"كان

به.نافععنيسجد،حينبالتكبيريهويباب،صحيحهفيتعليقاالبخاريوأخرجه

،الصلاةوصفة(357(.الارواءفينيوالألبا،لحاكموا،خزيمةابنصححهوقد

7(.41(3/الأصل

طريقمنكلهم381(،2/(حمداوأخرجه(،1901(والنسائي84(،0(أبوداود

بيأعنالأعرجعنالزنادبيأعنحسنبنعبداللهبنمحمدعنالدراوردي

به.عنهاللهرضيهريرة

طريقمن2(،6(9والترمذي(،0901(والنسائي84(،1(أبوداودواخرجه

فيأحدكميعمد":بلفظ،بهعنهحسنبنعبداللهبنمحمدعننافعبنعبدالله

والمناويوالزرقانيالنوويصححهوقد".لجملايبرككمافيبركصلاته

(357(.الغليلإرواء:ينظر،نيوالألباالاشبيليلحقوعبدا

.طفيليست"عنه"
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".ركبتيهفبليديهوليضعالبعير،يبرككمايبركفلاأحدكمسجدإذا"

بركبتيهفليبدأأحدكمسجدإذا"ع!يم:النبيعنا!ريعنهوروى

وابنوائلوحديث،عنهالروايةتعارضتقدهريرةفأبو"(1(.يديهقبل

تعارضا.قدعمر

بنوائلحديثطائفةورجحتعمر،ابنحديثطائفةفرجحت

وضعالأولالأمركان:وقالت،النسخمسلكطائفةوسللكتحجبر،

ابن(2(طريقةوهذهأو،.الركبتينبوضعنسخثم،الركبتينقبلاليدين

عنداليدينبوضعالأمرأنعلى(4(الدلائلذكر"قال(3(:خزيمة

منروىثم".ناسخاليدينقبلالركبتينوضعوأن؛منسوخالسجود

]حدثنيكهيلبنسلمةبنيحىبن(5([إسماعيلبن]إبراهيمطريق

أبيعنجدهعنالمقبريسعيدبنعبداللهطريقمن(001(2/البيهقيأخرجه(1(

وقال".ضعيفالمقبريسعيدبنعبدالله":البيهقيقال.مج!بهالنبيعنهريرة

تنظر.."جدا.واهالمقبريسعيدابن..باطل"حديث(357(:الارواءفينيالألبا

.(2942/(الاعتدالوميزان31(،/41(الكمالتهذيب:فيترجمته

".لابن":ض2((

ذكر".في"هـ:وفي،طفيليست"قال"(3(

"."الدليل:المطبوعخزيمةابنصحيحوفيكلها،النسخفيكذا(4(

وكتبخزيمةابنصحيحمنوالتصويب."إبراهيمبنإسماعيل":كلهاالنسخفي(5(

التراجم.

042



اليديننضع"كنا:قالسعدبنمصعبعنسلمةعنأبيهعنأبي(1([

"(3(.اليدينقبل(2(بالركبتينفأمرنا،الركبتينقبل

قالكهيلبن(4(سلمةبنيحيىلكنالشفاء،فيهلكانثبتلووهذا

يكتبلا،بشيءٍليس":معينابنوقالمناكير"(5(،عنده":البخاري

"(7(.لحديثامتروك":النسائيوقال"(6(،حديثه

عنالمعروفوإنما،أوغيرهيحيىفيهاوهممماالقصةوهذه

علىاليدين(8(بوضعالركوعفيالتطبيقنسخأبيهعنسعدبنمصعب

قبلاليدينوضعالمنسوخ":وقال(9(،الراويهذايحفظفلم،الركبتين

.(01"(الركبتين

خزيمة.ابنصحيحمنالزيادة(1(

"."بوضع:ط2((

31(.1/9(خزيمةابنصحيح(3(

تحريف..""سالم:ض(4(

مناكير".حديثهفي":فيهولفظه227(،(8/الكبيرالتاريخ(5(

.(691(7/عديلابنوالكامل313(،،277(3/للدوريمعينابنتاريخ(6(

.(691(7/عديلابنوالكامل631(،(للنسائيلمتروكونواالضعفاء(7(

".بوضعين"هـ:(8(

،قال"كذا:قالثم(،2001/(الكبرىفيأخرجهحيث،البيهقيقالوكذا(9(

".التطبيقنسخحديثأبيهعنمصعبعنوالمشهور

931(.1/(صحيحهفيخزيمةابنقولهو(01(
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روايةمن(1(فإنهعمر؛ابنحديثصحقد:باليدينالسابقونقال

".لحديثاأهلقولوهو"داود:أبيابنقال.عنهنافععنعبيدالله

محض.نقلفإنه؛غيرهممنبهذاأعلموهمقالوا:

غيرهم.منبهاأعلموهم،المدينةأهلرواهايسهوهذهقالوا:

عبداللهبنمحمدأحدهما::إسنادانفيهاولهمداود:بيأابنقال

والثاني:.هريرةأبيعنالأعرجعنالزنادأبيعنحسنابن

عمر.ابنعننافععن(2(عبيداللهعنالدراوردي

في،معلولانوهما،طريقانلهحجربنوائلوحديثقالوا:

يتفردفيمابالقويوليس":الدارقطنيقال.بهتفرد،شريكإحداهما(3(

"(4(.به

يسمعولم،أبيهعنوائلبنلجبارعبداروايةمن:الثانيوالطريق

منه(5((6(.

.ضفيليست"من"(1(

".الدراورديعبيدالله"هـ:(2(

.هما"أحد":هـوط(3(

3(.1/54(السنن(4(

".أبيهمن":هـوط((5

2(.91(ص/للعلائيالتحصيلجامعوينظر:(6(

422



أبيحديثمنأثبتحجربنوائلحديث:بالركبتينالسابقونقال

عنالأعرجعنالزنادبيأحديث"(1(:البخاريقالعمر.وابنهريرة

ولا":قال".الحسنبنعبداللهبنمحمد(2(عليهيتابعلا-هريرةأبي

لا؟".أمالزنادبيأمنسمعأدري

وزعم":قال."منهأثبتحجربنوائلحديث"(3(:بيلخطااوقال

بغرابته،وحكم،الترمذييحسنهلمولهذا؛منسوخأنهالعلماءبعض

".وائلحديثوحسن

البعير"،يبرككمايبركلا":هريرةأبيحديثفيقالوقدقالوا:

وليضع":قولهيمانعلاالنهيوهذا،ركبتيهقبلبيديهبدأبركإذاوالبعير

محفوطة،غيرالزيادةهذهأنعلىويدل.ينافيهبل"،ركبتيهقبليديه

.الرواةبعضعلىانقلبلفظهاولعل

:اخرانأمرانهذاترجيحعلىويدل:قالوا

اللهرسولأن"عمر:ابنحديثمنأبوداود(4(،رواهماأحدهما:

.(1/913(الكبيرالتاريخفي(1(

هنا."فيه":زيادةض2((

2(.1/80(السننلممعافي(3(

:وقال353(،/1(لحاكموا296(،(خزيمةابنوأخرجه.(299(السنن(4(

نافععنأميةبنإسماعيلطريقمنكلهم،"الشيخينشرطعلىصحيححديث"

(679(.الضعيفةفيالألبانيضغفهوقد.بهعنهاللهرضيعمرابنعن
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نأنهى":لفظوفي".الصلاةفييديهعلىالرجليعتمدأننهى!و

(1("(2(.الصلاةفينهضإذايديهعلىالرجليعتمد

قدفيكونعليهما،اعتمدركبتيهقبليديهوضعإذاأنهريبولا

الاعتمادفهذاوأيضا.بالأرضيديهعلىمعتمداالصلاةمنجزءاأوقع

كانذلكعننهىفإذاسواء؛منهالرفعفيالاعتمادنظيرالسجودفي

كذلك.نظيره

الأقربالأرضلىإمنهينحطانحطاطهفيالمصليأن:الثاني

أعلىلىإينتهيحتى،فوقهمنالذيثم،فوقهمن(3(الذيثمأو،،إليها

فيه(4(ماأعلىارتفعالسجودمنرأسهرفعفإذا،وجههوهو،فيهما

.ركبتاهمنهيرتفعمااخريكونحتى،دونهالذيثم،دونهالذيثمأو،،

أعلم.والله

.ضمنسقطت"الصلاةفي..لفظوفي"(1(

الحويرثبنمالكحديثالحديثهذايعارض:قلت":يليهـبمافيهمش(2(

علىواعتمد":البخاريوعند،"الأرضعلىبيديهواعتمد":بلفظ،الشافعيعند

،عباسابنحديثمن،للشافعيالوسيطفيوهو."يديه"ذكر:بغير"،الأرض

الأوسطوفي.وضعفوه،العاجن"يصنعكماالأرضعلىيديهوضع":بلفظ

انتهى.".العجينيعجنالذييقعدكمايديهعلىيعتمدكانعمرابنأن:نيللطبرا

هـ.في"من!ليست(3(

:"وهو".زيادةهـوط(4(
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فصل

(1(،قدميهوأطرافوركبتيهويديهوأنفهجبهتهعلىيسجدكانثم

كفيه،إليتيعلىيعتمدوكان.القبلةورجليهيديهبأصابعويستقبل

(2(،إبطيهبياضيبدوحتى،جنبيهعنعضديهفييجاو،مرفقيهويرفع

ويمكن،سجودهفيويعتدل،ساقيهعنوفخذيه،فخذيهعنبطنهويرفع

العمامة.كورعلىساجدغير،للمصلىبهمباشراالأرضمنوجهه

كان"-:كلامهيسمعونالصحابةمن-وعشرةالساعديأبوحميدقال

يحاذيحتىيديهورفعقائما،اعتدلالصلاةلىإقامإذالمجيماللهرسول

ثم،منكبيهبهمايحاذيحتىيديهرفعيركعأنأرادفإذا،منكبيهبهما

يقنعه،ولمرأسه(3(يصوبفلم،اعتدلثمفركعأكبر"،"الله:قال

رفعثم"،حمدهلمناللهسمع":قالثم،ركبتيهعلىيديهووضع

ساجدا،هوىثممعتدلا،،موضعهفيعظم(4(كلرجعحتى،واعتدل

نأ:عنهاللهرضيعباسابنحديثمن(،094(ومسلم81(،(2البخاريأخرجه(1(

علىبيدهوأشارالجبهة،اعظمسبعةعلىاسجدان"امرت:قاللمجي!اللهرسول

الشعر".ولاالثيابنكفتولا،القدمينواطراف،والرجلين،واليدين،انفه

رضيبحينةبنمالكبنعبداللهحديثمن(،4(59ومسلم93(،0(البخاريأخرجه2((

."إبطيهبياضيبدوحتىيديهبينفرجصلىإذاكان!لمجتاللهرسولأن":عنهالله

"يصب".:وسض(3(

"عضو".:هـوط(4(
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أصابعوفتح،بطنهعنعضديهوفتحجافىثمأكبر"،الله":وقال

يرحعحتى(2(،واعتدلعليها،وقعد،السرىرحله.!ء(1(،0ر
و.صلىلم-

ثنىثمأكبر"،الله":وقالساجدا،هوىثممعتدلا،موضعهعظمكل

فصنعنهضثم،موضعهلىإعضوكليرجعحتىعليها،وقعدرجله

يديهورفعكبرالسجدتينمنقامإذاحتىذلك،مثلالثانيةالركعةفي

صنعثم،الصلاةافتتححينصنعكما(3(،منكبيهبهمايحاذيحتى

رجلهأخر(4(الصلاةفيهاتنقضيالتيالركعةكانتإذاحتى،كذلك

"(5(.سلمثممتوركا،شقهعلىوقعد،اليسرى

كانأنهوروي"(6(.الأعلىربيسبحان":سجودهفييقولوكان

(7(."وبحمده":عليهايزيد

أسلمت،ولك،امنتوبك،سجدتلك(8(اللهم":قالوربما

.ضمنسقطت"رجليه..جافىثم"(1(

.ضفيليستا"واعتدلو""اليسرى"(2(

هـ.منسقطتكما"منكبيه"(3(

أخرج".":س(4(

وغيرهم،3(40(والترمذي(733(،وأبوداود(827-828(،البخاريأخرجه(5(

بعض.علىبعضهميزيد

.(514/(صيجهتخرمتقد(6(

.(14-5146/(صيجهتخرتقدم(7(

.ضفي"لك"ليست(8(
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اللهتبارك،وبصرهسمعهوشق،وصوره،خلقهلفذيوجهي1(سجد)

")2(.الخالقينأحسن

")3(.لياغفراللهم،وبحمدكاللهمسبحانك":أيضايقولوكان

")5(.أنتإلاإلهلا)4(،وبحمدكاللهمسبحانك":يقولوكان

")6(.والروحالملائكةربقدولسسبوح":يقولوكان

واخره،وأوله،وجلهدقه،كلهذنبيلياغفراللهم":يقولوكان

")7(.وسرهوعلانيته

منوبمعافاتك،سخطكمنبرضاكأعوذنيإاللهم":يقولوكان

علىأثنيتكماأنت،عليكثناءأحصيلا،منكبكوأعوذ،عقوبتك

"(8(.نفسك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

س:"وجهت".

عنه.اللهرضيعليحديثمن771(،)مسلمأخرجه

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن(،484)ومسلم497(،)البخاريأخرجه

.ضمنسقطت"وبحمدك.اغفر.اللهم"

!ك!النبيافتقدت:قالتعنهااللهرضيعائشةحديثمن)485(،مسلمأخرجه

راكعهوفإذارجعتثم،فتحسست،نسائهبعضلىإذهبانهفظننت،ليلةذات

."..أنتالاالهلاوبحمدكسبحانك":يقولساجد،أو

مسلم.عندوانه(،614)ص/يجهتخرتقدم

عنه.اللهرضيهريرةبيأحديثمن(،)483مسلمأخرجه

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن)486(،مسلمأخرجه
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أكبر"،الله"قائلا:رأسهيرفعثم،لقيامهمناسباسجودهيجعلوكان

وينصبعليها،ويجلس،اليسرىرجلهيفرشثم،يديهرافعغير

وارحمني،،لياغفراللهم":يقولثم،فخذيهعلىيديهويضع،اليمنى

".واجبرني":بدل"وعافني":لفظوفي."وارزقني،نيواهد،واجبرني

بر":السجدتينبينيقولكان:حذيفةوقال(1(.عباسابنحديثهذا

".السنن"فيوالحديثانلي"(2(.اغفر

"(3(.نسيقد"أو"،أوهمقد":القائليقولحتىلجلسةاهذهيظيلوكان

فصل

فيصنعكما(4(الثانيةفيويصنع،يديهرافعغيرويسجد،يكبرثم

ماجهوابن284(،(والترمذي85(،0)وأبوداود3(،1/51)أحمدأخرجه(1)

ثابتأبيبنحبيبعنالعلاءأبيكاملطريقمن393(،/1(لحاكموا(898(،

الاسناد"."صحيح:وقال،بهعنهاللهرضيعباسابنعنجبيربنسعيدعن

الأفكار"نتائج"فيحجروابن(،1/514(لخلاصةافيالنوويإسنادهوحسن

672(.(3/المنيرالبدرفيالملقنابنوصححه(،181(2/

حذيفة،عنزفربنصلةطريقمن(798(،ماجهوابن87(،(4أبودوادأخرجه2((

به،حذيفةعنيزيدبنطلحةعن684((خزيمةوابن(،1/504(لحاكماوأخرجه

81(.1(3/الصلاةصفةفيالألبانيإسنادهوصحح

الصحيحين.فيوأنه292(،(ص/يجهتخرتقدم(3(

ما"."مثل:هـوط(4(
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علىمعتمدا،قدميهصدورعلىوينهضمكبرا،رأسهيرفعثم،لىالأو

.(1(وفخذيهركبتيه

وترفيكان(2(إذاسك!يواللهرسولكان":لحويرثابنمالكوقال

جلسةتسمىفهذهقاعدا"(3(.يستويحتىينهضلمصلاتهمن

سننمنأنهاعلىفعلهاهلولكنفعلها،ع!ي!أنهريبولا،الاستراحة

وأخذهأسنلماإليهالحاجتهأو،وغيرهفيكالتجاتهاوهيئاالصلاة

لوجهين:أظهر؛نيالثاوهذا؟اللحم

بيوأحجر(4(،بنوائلحديثوبينبينهجمعافيهأنأحدهما:

".قدميهصدورعلىينهضكانأنه":هريرة

أفعالهمشاهدةعلىالناسأحرصكانواالذينالصحابةأن:نيالثا

)1)

)2)

)3)

)4)

عنالتوأمةمولىصالحعنإلياسبنخالدطريقمن(288(الترمذيأخرجه

صدورعلىالصلاةفيينهضجمتالنبي"كان:قالعنهاللهرضيهريرةأبي

وضعفه."لحديثاأهلعندضعيفهوإلياسبن"وخالد:الترمذيقال."قدميه

(362(.الارواءفيالألباني

".نهضإذا":ض

(823(.البخاريأخرجه

مج!م!:النبيئعنأبيهعنوائلبنلجباراعبدحديثمن(736(أبوداودأخرجه

لملجئارعبداأنتقذموقد."فخذهعلىواعتمد،ركبتيهعلىنهضنهضوإذا"

.أباهيدرك
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بنعبداللهفكان؛أقدامهمصدورعلىينهضونكانواصلاتهوهيئات

البيهقيرواه.يجلسولا،الصلاةفيقدميهصدورعلىيقوممسعود

سعيدوأبيالزبير،وابن،عباسوابنعمر،ابنعنورواهعنه(1(.

ابنعنصحيحوهو(2(،عنهمالعوفيعظيةروايةمن،الخدري

مسعود.

فيأخذقائماًاستتمإذاوكان.القيامهذافييديهيرفعيكنولم

فإذا!.اتغبرصضلمحهب)الحضدقراءتهوافتتح،يسكتولم،القراءة

السجدتين،بينيجلسكمامفترشاجلسالأولالتشهدفيجلس

اليمنى،فخذهعلىواليمنى،اليسرىركبتهعلىاليسرىيدهويضع

كهيئة،الوسطىأصبعهعلىإبهامهووضع،السبابةبأصبعهوأشار

السبابةإصبعهيرفعوكان،إشارتهموضعلىإبصرهوجعل،لحلقةا

!ث(3(.ربهبهايوحدقليلا،ويحنيها

حدثنيالنخعيابراهيمعنالأعمشطريقمن(،2521/(الكبرىال!نن(1(

.فذكرهعنهاللهرضيمسعودبنعبداللهرأىأنهيزيدبنعبدالرحمن

.(2521/(الكبرىالسنن(2(

لمجتاللهرسولكان":قالعنهاللهرضيالزبيرابنحديثمن((957مسلمأخرجه(3(

فخذهعلىاليسرىويده،اليمنىفخذهعلىاليمنىيدهوضعيدعوقعدإذا

كفهويلقم،الوسطىإصبعهعلىبهامهإووضع،السبابةلإصبعهوأشار،اليسرى

."ركبتهاليسرى
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هكذا":قالأنهلمج!عنهعباسابنحديثمنأبوداود(1(،وذكر

يديهفرفعالدعاء"،وهكذا"،الابهامتليالتيبإصبعهيشير"،الاخلاص

موقوفا(2(.رويوقد.مدايديهفرفع"،الابتهالوهكذا"،منكبيهحذو

عليكالسلام،والطيباتوالصلواتلله"التحيات:يقولكانثم

لحين،الصااللهعبادوعلىعليناالسلام،وبركاتهاللهورحمةالنبيأيها

عبدهمحمداأنوأشهدله،شريكلاوحده،اللهإلاإلهلاأنأشهد

)1(

)2(

وعقد":وفيه،بنحوهعنهاللهرضيعمرابنحديثمن(058)مسلموأخرجه

".بالسبابةوأشار،وخمسينثلاثة

نميربنمالكحديثمن(،491)6حئانوابن(،119)أبوداودوأخرجه

علىاليمنىواضعاالصلاةفي!ستاللهرسولرأىانه:حدثهأباهأنالخزاعي

شيئا".حناهاقد،الستابةأصبعهرافعااليمنىفخذه

من(،1)479حبانوابن7(،1)9خزيمةوابن(،0611)النسائيوأخرجه

القبلة،لىإالابهامتليالتيبأصبعهوأشار":وفيه،عنهاللهرضيعمرابنحديث

)366(.الارواءفينيالألباإسنادهوصحح.إليها"ببصرهورمى

أخرجهوقد."الاخلاص":بدلالاستغفار"":وفيه،بنحوه(1941)سننهفي

الكبرىفيالبيهقيطريقهومنالاسناد"،صحيح":وقال356(4/)لحاكما

عنإبراهيمأخيهعنعباسابنمعبدبناللهعبدبنالعباسطريقمن(،133)2/

.نحوهفذكر!شي!،اللهرسولأنعنهمااللهرضيعباسابن

بنعباسطريقمنوغيرهما،32(،)47الرزاقوعبد(،1)948أبوداودأخرجه

موقوفا.عنهمااللهرضيعباسابنعنعكرمةعنمعبدبناللهعبد
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.(1("لهسوور

:يقولأيضاوكان،القرانيعلمهمكما،أصحابهيعلمهوكان

،عباسابنتشهدهذا"(2(.للهالطيباتالصلواتالمباركاتالتحيات"

يتضمنمسعودابنتشهدلأن؛أكملوهومسعود،ابنتشهدوالأول

فيفإنهوأيضاواحد!.جملهيعباسابنوتشهد،متغايرةجملا

.القرآنيعلمهمكماإياهيعلمهموكانالواو،زيادةوفيه"،الصحيحين"

وفيه"(4(.الطيباتالصلواتللهالتحيات":عنهعمر(3(ابنوروى

جائز!.كلهاأخر،أنواع

الرضف(5((6(.علىجالس!كاصنهحتى،الجلسةهذهيخففوكان

والرابعة،الثالثةفيصلي،وينهضيكبرثم،المحماةلحجارةا:وهي

)1)

)2)

)3)

)4)

)6)

عنه.اللهرضيمسعودابنحديثمن(،04(2ومسلم831(،(البخاريأخرجه

عنهما.اللهرضيعباسابنحديثمن(،4(30مسلمأخرجه

.ضفيليستعمر"ابن"

قال"(:1/134(التنقيحفيعبدالهاديابنقال(.719(ابوداوداخرجه

."صحيحإسنادهذا:الدارقطني

."الرضيف":هـ."لرظفا":س

بيأطريقمن(366(.والترمذي(،1(176والنسائي(،599(أبوداودأخرجه

لمعبيدةأبالأن؛منقطعوهو،بهعنهاللهرضيأبيهعنمسعودبنعبداللهبنعبيدة

263(./1(الحبيرالتلخيصوينظر:.أبيهمنيسمع
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زادوربما،الكتاببفاتحةفيهمايقرأوكان(1(،الأوليينعنويخففهما

2(.أحيانا(عليها

بعد،الأخيرةالركعةفيقنوتهيجعلقومعلىأولقومقنت(3(إذاوكان

الصبح.صلاةفيذلكيفعلماأكثروكان،الركوعمنرأسهرفع

فيالركوعبعدشهراع!يماللهرسول"قنت(4(:أنسعنحميدوقال

)1)

)2)

)3)

)4)

".الأولتين":وسض

:قال-مسلمعند-الخدريسعيدأبيحديثمنالمصنفكلاممنذكرهتقدم

الركعتينفيقيامهفحزرناوالعصر،الظهرفيع!يماللهرسولقيامنحزر"كنا

قدرالأخريينفيقيامهوحزرنا،السجدة!تريل)الصقدرالظهرمنالأوليين

قدرعلىالعصرمنالأوليينالركعتينفيقيامهوحزرنا،ذلكمنالنصف

وفي،ايةثلاثين"قدر":السجدة!تنريل)الص":قولهبدل:روايةوفي،.".قراءته

ركعةكلفيالأوليينالركعتينفيالعصروفي.ايةعشرةخمسقدرالأخريين

ذلك".نصفقدرالأخريينوفي،عشرةخمسقدر

أبيقراءةأثرإسناد(2684/(الأصلالصلاةصفةكتابهفيالألبانيصححوقد

والبيهقي.مالكأخرجهمما،المغربصلاةمنالثالثةفيعنهاللهرضيبكر

.ضمنسقطتقنت"إذا"

تحريف!.بعدهليالتاالموضعفيوكذا،قلت""هـ:
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لأنس:قلت:سيرينابنوقال")1(.وذكوانرعلعلىيدعو،الصبحصلاة

يسيرا".الركوعبعدنعم،":قال)2(؟الصبحصلاةفي!يماللهرسولقنت

صلاةفيالركوعبعدشهرا!واللهرسولقنت":أنسعنسيرينابنوقال

الأحاديث.هذهعلىمتفق")3(.عصيةعلىيدعوالفجر،

،الركوعبعدكانقنوتهأنعنهحكواقدبأنسالناسأعلمفهؤلاء

نقنت"كنا:فقالالقنوتعنسئلانهأنسعنروىالذيهووحميد

.القيامطولالقنوتبهذاوالمراد")4(.وبعدهالركوعقبل

بعدقنتلمجمأنهسواء،أنسبهأخبرمامثلأبوهريرةأخبروقد

نج(5(اللهم"يسجد:أنقبلقال"حمدهلمناللهسمع":قاللماالركوع

،هشامبنوسلمةالوليد،بنوالوليد،ربيعةأبيبنعياش

(6(.عليهمتفق".المؤمنينمنوالمستضعفين

فيالركوعمنرأسهرفعإذاع!ي!اللهرسولسمعإنهعمر:ابنوقال

)677(.ومسلم(،01)30البخاريأخرجه(1)

يدعوا".":زيادةس2()

)677(.ومسلم(،1001)البخاريأخرجه)3(

وحكم(442)الارواءفينيالألباإسنادهصخحوقد(.1)183ماجهابنأخرجه(4)

بالشذوذ."الركوعقبل":قولهعلى

".انج":ض()5

)675(.ومسلم(،0564)البخاري)6(
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:يقولبعدماوفلانا"فلاناالعناللهم":يقولالفجرمنالأخيرةالركعة

انهالأحاديثاتفقتفقدالحمد"(1(.ولكربنا،حمدهلمناللهسمع"

تركه.ثم،لعارضقنتوأنه،الركوعبعدقنت

(2(.البخاريرواهوالفجر".المغربفيالقنوت"أنس!:قالثم

".والمغربالفجرصلاةفييقنت!راللهرسول"كانالبراء:وقال

مسلئم(3(.رواه

،الاخرةوعشاء(4(الظهر،منالأخيرةالركعةفيأبوهريرةوقنت

للمؤمنين،يدعو"حمدهلمناللهسمع":يقولبعدما،الصبحوصلاة

مصص
ذكصه.!ر"اللهرسولصلاةبكملأقربن(5(":وقالالكفار،ويلعن

العشاء".صلاة"مكانالعصر"وصلاة"أحمد(7(:وقال(6(.البخاري

.(554(9البخاريأخرجه(1(

.(4001(حديث2((

.((678حديث(3(

والعشاء".":ط(4(

ويشبهه.يقربهبمااتيكم:أي"لأقربن":ومعنى."لأقرئن"هـ:(5(

(797(.حديث6((

فيوليس،البخاريلفظفيكما047(255،(2/المسسدمنموضعينفيرواه(7(

المصنف.ذكرهالذيباللفظالمطبوع
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الظهرفيمتتابعا،شهرا!ي!اللهرسولقنت"عباسبى(1(:ابنوقال

سمع":قالإذا،صلاةكلدبرفي،والصبحوالعشاءوالمغربوالعصر

سليم،بنيمنحيعلىيدعو،الأخيرةالركعةمن"حمدهلمنالله

وأبوداود(3(.أحمد(2(،ذكره."خلفهمنويؤمن

بعدالأخيرةالركعةفىانهعلىترىكماالأحاديثاتفقتوقد

راتمب.لاعارضوأنه،الركوع

أحياءعلىيدعوشهرا(5(قنت":أنسعن"(4(،مسلمصحيح"وفي

ثمشهراقنت"أحمد(6(:الاماموعند."تركهثم،العربأحياءمن

".تركه

خلفصليتقدإنك،أبتيا:لأبيقلت:الأشجعيأبومالكوقال

منقريباههنابالكوفةوعلي،وعثمانوعمر،بكر،وأبي!،اللهرسول

قال.محدثإنهبني،أي:قاليقنتون؟أكانوا-سنينخمس!(7(

".عباس"وقال:س(1(

103(.المسند(1/في(2(

(1443(.حديث(3(

".تركهثم":قولهدونأيضاالبخاريفيوهو(677(.حديث((4

.هـوطفيليست"شهرا"(5(

191(.المسند(3/في(6(

"."خمسةط:(7(
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"(1(.صحيححديثهذا":الترمذي

يقنت،فلم!واللهرسولخلفصليت":ولفظه(2(،النسائيورواه

يقنت،فلمعمرخلفوصليت،يقنتفلمبكرأبيخلفوصليت

ثم"،يقنتفلمعليخلفوصليت،يقنتفلمعثمانخلفوصليت

الأحاديث،بهذهاحتجالفجرفيالقنوتكره.فمنإ"بدعة،بنييا":قال

."تركهثم":أنسوبقول

عنالاثارفحجتهالركوعقبلاستحبهومن.منسوخفهوقالوا:

بذلك.والتابعينالصحابة

عنرجاءبيأعنعروبةبيأبنسعيدحدثنا:الطيالسيأبوداودقال

"(4(.الركوعقبلالفجرفيقنتأنه"(3(:مغفلأبي

فييقنتكانأنه":أبيهعنعروةبنهشامعن(5(:مالكوقال

حديث(204(.(1(

حديث(0801(.(2(

"!معيلأبي":وسضوفي،هـوطفيكذا(3(

!المطبوعمسندهفيعليهأقفلم(4(

بنهشامعنمالكعنسعيد،بنوسويدوالقعنبيالزهريمصعببيأروايةفي(5(

فييقنتكانانهإلاالوتر،فيولا،الصلاةمنشيءٍفييقنتلاكانأباهأن:عروة

برواياتهالموطأينظر:".قراءتهقضىإذاالاخرةالركعةيركعأنقبلالفجرصلاة

.(44(2/ليللهلاالثمانية
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"(1(.الركوعقبلالفجر

قبليقنتكانأنهعبدالعزيز:بنعمرعنالمنذرابنأبوبكروذكر

2(.(الركوع

الغمر(3(:أبيوابنمسكينبنلحارثواالفرجبنأصبغوقال

الصبح،فيالقنوتعنمالكسئل:قالالقاسمبنعبدالرحمنحدثنا

الناسأمروهو،عليهالناسأدركتالذي:قال؟إليكأعجبذلكأي

خاصةفيبه(4(تأخذذلكأي:قلت.الركوعقبلالقنوت:القديم

ليس:قالالوتر؟فيفالقنوت:قلت.الركوعقبلالقنوت:قال؟نفسك

.قنوتفيه

)1)

)2)

)3)

)4)

كلمة:ودونهـ،فيوثلاثا،طفيمرتين"الركوع..مالكوقال":تكررت

.طهامشفيالتكرارهذالىإأشاروقد.عندهماأوالثالثةالثانيةفي"الفجر"

فتكرر.تحزفانهوسيأتي

السابقةلجملةالىإتحرفتولعلهاوهـ.طمنكلهاسقطت"الركوع.وذكر.":

فيهما.تكررتأنهاالمتقدم

"العميا"!:نسخةفيهـانههامشفيوأشار".النعمان":سالعمر"،":هـوط

عبدالعزيز،:أوالرحمنعبدبنعمرالغمربيأبنالرحمنعبدهو:الغمربيأوابن

هـ.423سنةتوفي،القاسمابنصاحب،الفقيه،المصري،مولاهمالسهميزيدأبو

53(.4(2/التهذيبوتهذيب2(،24/(17للذهبيالاسلامتاريخينظر:

.هـوطفيليست"به"
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فصل

)1(صرحتالتيالأحاديثلىإفذهبالركوعبعداستحبهومن

كلها.صحاحوهي،الركوعبعدبانه

نإ":أنسحديثفيأحديقول:عبداللهلأبيقلت:الأثرمقال

أحداعلمتما:قال؟الأحولعاصمغير"الركوعقبلقنت!صالنبي

عاصما.خالفغيرهيقوله

بعدقنت)3(!ي!النبيأن":أنسعنقتادةعن)2(هشام:قلت

بعدقنتمحك!ي!النبيأن)4(":أنسعنمجلزأبيعنوالتيمي"،الركوع

عنالسدوسيوحنظلةأنسا،سألت:قالمحمدعنوالوب"،الركوع

.وجوهأربعة،أنس

؟الركوعبعدهيإنماأليسالأحاديثوسائر:عبداللهبيلأقيل

وأبوهريرة.إيماء)5(بنخفافكلها،بلى:قال

".(1(ض:"خرجت

(2(ض:"هشاما".

".(3(هـ:"وقنت

"عن".:وسض(4(

تحريف..إنما"أينخفاف":هـوط(5(

ولأبيهله،وسيدهمغفاربنيإماموكان،الغفاريرحضةبنإيماءبنوخفاف

الكمالتهذيب:فيترجمتهلمجيد".اللهرسولمعالحديبيةوشهد،صحبة

335(.(2/حجرلابنوالاصابة271(،(8/
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وإنما،الركوعقبلالقنوتفيإذا(1(ترخصفلم:عبداللهلأبيقلت

؟الركوعبعد(2(الحديثصح

،الركوعبعدنختارهالوتروفي،الركوعبعدالفجرفيالقنوت:فقال

ع!مماللهرسولأصحابلفعل؛بأسفلاالركوعقبلقنتومن

ع!يماللهرسولفعلهوالذي،الركوعفبعدالفجرفيفأما،فيهواختلافهم

هذاوعلى،لسهوتركه،لسهففعله،تركهثم،النوازلفيالقنوتهو

السنة.تتفقوبه،الأحاديثجميعدلت

؟صلاةأيفيالقنوتعنأبيسألتأحمد(3(:بنعبداللهوقال

رويمااتباعالفجر،فيرجلقنتفإن،الركوعبعدالوترفي(4(:قال

رجلقنتفإن،بأسفلاللمستضعفيندعاءقنتانهع!يمالنبيعن

.باشفلالىتعااللهويستنصرلهميدعو،بالناس

أحمدعبداللهلأبييقولأباثورسمعت(5(:لحربياإسحاقوقال

".(1(س:"يرخص

."ديثلأحاا".ط(2(

.بنحوه3(240/(عبداللهمسائل(3(

هـ.فيليست"في"(4(

ابنالفاضيلهترجم،الحربييعقوبأبوسعد،بنميمونبنلحسنابنإسحاق(5(

نقل":عنهقالآنهالخلالعننقلثم(121(1/الحنابلةطبقاتفييعلىأبي

حسانا".مسائلإمامناعن
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يكونإنما:أبوعبداللهفقالالفجر؟فيالقنوتفيتقولما:حنبلابن

(1(النوازلهذهمنأكبرنوازلأيأبوثور:لهفقال.النوازلفيالقنوت

فالقنوت.كذلككانفإذا:قالفيها؟نحنالتي

نعم،:فقالالفجر،فيالقنوتعنعبداللهأباسألت:الأثرموقال

ويرفع:لهقلت.قومعلىيدعو!يوالنبيقنتكما(2(،يحدثالأمرفي

:قال!.النبيفعلكذلك،خلفهمنويؤمننعم،:قال؟صوته

.الركوعبعدالفجرفيالقنوت:يقولعبداللهأباوسمعت

نزلإذا:فقالالفجر(4(فيالقنوتعنسئل(3(لماقالوسمعته

بالناسنزلمامثل:قالثم.خلفهمنوأمن،الامامقنتأمربالمسلمين

(5(.بابك:يعنيالكافر،هذامن

.ضمنسقطت"النوازل..لهفقال":وقوله..".أكثر":هـوط(1(

.ضفيليست"يحدث"(2(

.وسضفيليستسئل"لما"(3(

هـ.منسقطتالفجر"في..الركوع"بعد(4(

مجوسيا،خرميازنا،ولدكان،العباسبنيزمنكبرىفتنةصاحب،الخرميبابك(5(

فامره،بأذربيجانقريتهفيأجيرافقيراأمرهأولفيوكان،الأرواحبتناسخيقول

امرهاستفحلثم،والفلاحينالطريققطاعمنطائفةاليهوانضم،الخرميةمنقوم

حصونعلىواستولىفيهاتمكنعاما،عشريننحوفتنتهودامتشره،وعظم

الإسلامتاريخينظر:هـ.223سنةالمعتصمقتلهأنلىإ،وسبىوقتلومدائن

235(.0/2و((،11/(16للذهبي
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حنبلبنأحمدعبداللهأباسألتالعطار(1(:مالكبنعبدوسوقال

فيعندنااختلفواقدقوماوإن،البصرةأهلمنغريبرجلإني:فقلت

أحببت،عماسل:قال.فيهاختلفوافيمارأيكأعلمأنوأحماأشياء،

منخلفالصلاةفيترىكيفيقنتون(2(،قومابالبصرةفإن:قلت

منوخلف(3(،يقنتمنخلفيصلونالمسلمونكانقد:فقال؟يقنت

"،نستعينكإنا"بمثلدعاأوحرفا،القنوتفيزادفإن،يقنتلا

فاقطعها.الصلاةفيكنتفإنأو"نحفد".الجد"،عذابكأو"

صر

صلاللهم"فيقولوا:الأخير،التشهدفيعليهيصلواأنلأمتهوشرع

حميدإنك،إبراهيمالعلىصليتكمامحمد،االوعلىمحمدعلى

لاعلىباركتكمامحمد،االوعلىمحمدعلىوباركمجيد،

مجيد"(4(.حميدانك،إبراهيم

طبقاتفييعلىأبيابنالقاضينقلالعطار،محمدأبو،مالكبنعبدوس(1(

يروهالممسائلعبداللهأبيعن"روى:قالالخلالعن(2166/(الحنابلة

شيء".منهاإليناووقع،عنهتخرحولمماتكلها،إليناتقعولم،غيره

".يفتنون":ض2((

.ضمنسقطت"يقنتمن.قد.:فقال"(3(

اللهرضيعجرةبنكعبحديثمن(،04(6ومسلم(،(7947البخاريأخرجه(4(

عنه.
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فتنةومنالقبر،وعذابالنار،عذابمنباللهيتعوذواأنوأمرهم

يدعوأنالصديقوعلم(.1(الدجالالمسيحفتنةومن،والمماتالمحيا

الاالذنوبيغفرلاوانهكثيرا،ظلمانفسيظلمتنيإاللهم":صلاتهفي

2(."(الرحيمالغفورأنتإنك،حمنيوار،عندكمنمغفرةليفاغفر،أنت

مالياغفراللهم":والتسليمالتشهدبينيقولمااخرمنوكان

أنتمني،بهأعلمأنتوما،أعلنتوماأسررتوما،أخرتوماقدمت

"(3(.أنتالاالهلالموخر،اوأنتلمقدما

:يسارهوعن"،اللهورحمةعليكمالسلام":يمينهعنيسلمكانثم

صحابيا.عشر(5(خمسةذلكوروى"(4(.اللهورحمةعليكم"السلام

عنه.اللهرضيهريرةبيأحديثمن(،(588ومسلم(،(1377البخارياخرجه(1(

الصحيحين.فيوأنه377((ص/يجهتخرتقدم(2(

عنه.اللهرضيمحليحديثمن771(،(مسلمأخرجه(3(

والنسائي(،419(ماجهوابن2(،59(والترمذي(،9(69أبوداودأخرجه(4(

عنإسحاقأبيطريقمن(،0991(حبانوابن(728(،خزيمةوابن(،(1322

عنيسلممج!ي!اللهرسول"كان:قالعنهاللهرضيمسعودابنعنالأحوصأبي

".ذلكمثليسارهوعن،اللهورحمةعليكمال!لام:خدهبباضيبدوحتىيمينه

(326(.الإرواءفيالألبانيصخحهوقد

معصليناإذاكئا":قالعنهاللهرضيسمرةبنجابرحديثمن(،143(مسلموأخرح

لحديث.ا..".اللهورحمةعليكمالسلام،اللهورحمةعليكمالسلامقلنا:ع!اللهرسول

."خمس":س(5(
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ومنكالسلامانتاللهم"ثلاثا،"اللهاستغفر":قالسلمإذاوكان

لاوحده،اللهإلاالهلا"(،"(1والاكرامالجلالذاياتباركت،السلام

مانعلااللهمقدير،شيءكلعلىوهوالحمد،ولهالملكلهله،شريك

لا"الجد"(2(،منكالجدذاينفعولا،منعتلمامعطيولا،أعطيتلما

لا(3(،الحسنالثناءولهالفضلولهالنعمةله،إياهإلانعبدولا،اللهإلااله

"(4(.الكافرونكرهولوالدينلهمخلصيناللهالاإله

(5(.الصلاةعقيبوالتكبيروالتحميدالتسبيحلأمتهوشرع

(6(.صلاةكلعقيببالمعوذتينيقرأأنعامربنعقبةوأمر

)1)

)2)

)3)

)4)

)5)

)6)

عنه.اللهرضيثوبانحديثمن(،195(مسلمأخرجه

عنه.اللهرضيشعبةبنالمغيرةحديثمن(،5(39ومسلم184،(4البخاريأخرجه

"!لجميلا":زيادةس

عنه.اللهرضيالزبيربنعبداللهحديثمن(،(495مسلمأخرجه

الصحيحين.فيوأنه937((ص/يجهتخرتقدم

لحاكموا(،4002(حبانوابن75(،(5خزيمةوابن(،(1336النسائيأخرجه

رباحبنعليعنحكيمأبيبنحنينعنسعدبناللهثطريقمن383(،/(1

كلدبرفيالمعوذاتاقرؤا":بلفظمرفوعا،عنهاللهرضيعامربنعقبةعن

".صلاة

إسنادهوحسن،مسلمشرطعلىلحاكمواحبانوابنخزيمةابنصححهوقد

.(4511(645،الصحيحةفيالألباني
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ايةقرأمن":قالانههريرةأبيحديثمن(1(،النسائيعنهوروى

".يموتأنإلاالجنةدخولمنيمنعهلمصلاةكلعقيب(2(الكرسي

شغلولمادائما(3(،ركعتينوبعدهاأربعا،الظهرقبليصليوكان

من":فقالبعدها،أربعلىإوندبالعصر(4(.بعدصلاهمايوماعنهما

)1)

)2)

)3)

)4)

لكنه(،411(8/نيوالطبرا(،001(والليلةاليوموعمل3(،0(6/الكبرىفي

بنمحمدطريقمنروياهفقد،عنهاللهرضيهريرةبيألاأمامةأبيحديثمن

فيكثيرابنوعزاه،بهعنهالدهرضيأمامةأبيعنزيادبنمحمدعنحمير

".البخاريشرطعلى":إسنادهعنوقال،حئانابنلىإ03(1/8(التفسير

أبيحديثمنلحديثاهذارويوقد"03(:1/4(الزادفيالمصنفوقال

عبداللهبنوجابرشعبةبنلمغيرهواعمربنوعبداللهطالببيأبنوعليأمامة

تباينمعبعضلىإبعضهاانضمإذاولكن،ضعفكلهاوفيها،مالكبنوأنس

ابنوصححه.أصل"لهلحديثاأنعلىدلتمخارجهاواختلافطرقها،

.(01/201(المجمعفيالهيثميإسنادهوجود(278(،المحررفيعبدالهادي

عقب"."ض

لاجمطكانالنبيئان":عنهااللهرضيعائشةحديثمن(1(182البخاريأخرجه

فييصليكان":قالتحديثهامن073((مسلموأخرح.الطهر"قبلاربعاياع

"..ركعتينفيصلييدخلئم،بالناسفيصلييخرجثماربعا،الظهرقبلبيتي

الرواتب.باقيذكروفيه،لحديثا

عنها،الدهرضيسلمةأمحديثمن834((ومسلم(،1(233البخاريأخرجه

العصر.بعدالطهرلركعتيصلاتهثم،عبدالقيسبوفدمج!ي!النبيانشغالقصةفي
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علىاللهحرمهبعدها(1(وأربعالظهرقبلركعاتأربععلىحافظ

"(2(.صحيححديث":الترمذيقالالنار".

وفي.صحيححديثالعصرقبليصليكانانهعنهينقلولم

أربعا".العصرقبلصلىامرأاللهرحم":قالأنهعنه"(3(،السنن"

وقبل،ركعتينالعشاءوبعد،ركعتينالمغرببعديصليوكان

سبعوالفرائض،راتبةسننا،ركعة(5(عشرةاثشافهذه(4(؛ركعتينالصبح

ركعة.6((عشرة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

."تركعا":دةزياهـوط

والنسائي(،621)9وأبودواد(،624)6/أحمدواخرجه0(4)28السنن

مأعنطرقمن،وغيرهم(،0911)خزيمةوابن(،0611)ماجهوابن(،6181)

عنهما.اللهرضيسفيانأبيبنتحبيبة

حمدأأيضاوأخرجه،"غريبحسن":وقال(،043)والترمذي(،1271)أبوداود

بنمحمدطريقمنكلهم2(،4)53حبانوابن(،11)39خزيمةوابن2(،217/)

صححهوقد.بهعنهمااللهرضيعمرابنعنأبوالمثنىجديحدثنيالقرشيمهران

287(.4/)المنيرالبدرفيالملقنوابنالترمذيوحسنه،حبانوابنخزيمةابن

بيانفيالفاسيالقطانابنضففهلذا،مقالفيه،مهرانبنمحمداسنادهوفي

فيذكرهحيث2(43)6/الكاملفيعديوابن7(،20)5/يهاموالاالوهم

ومقداراليسير،الالحديثامنلهليس":وقال،عليهأنكرممامهرانابنترجمة

".كذبهمنصدقهيتبينلاالحديثمنلهما

عنهما.اللهرضيعمرابنحديثمن)972(،ومسلم(،0181)البخاريأخرجه

.."."اثنتي:هـوط.عشر"اثنا":ض

..".سبعة":هـوط.عشر""سبعة:ض
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(1(عشرةاثنتيصلىوربما،ركعاتعشرالليلمنيصليوكان

الفرائضدائما،وردهكانت،ركعةأربعونفهذه(2(.بواحدةويوتر،ركعة

والوتر.الليلوقياموسننها،

منكانوإنماوالعصر،الصبحبعدالدعاء(3(سنتهمنيكنولم

(4(.أعلموالله.تقدمكمامنها،السلاموقبل،الصلاةفيالدعاءهديه

!!!

(1(ض:"عشر".

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن(738(،ومسلم(،1(913البخاريأخرجه2((

".سننه":وهـوطس(3(

العظيمة،النافعةالنسخةهذهتمامعلىالعالمينربالحمدلله":ضنسخةآخرفي(4(

اغفراللهممضاعفا،خالصاوعملهعملناوجعل،واسعةرحمةمصنفهااللهرحم

فيعيوبهواستر،ذنوبهاغفراللهمبشر،بنعبداللهبنعثماناللهلىإالفقيرلكاتبها

لى،الأوجمادىمنعشرالثالثالأربعاء،يومنسخهامنفرغتوقد،والاخرةالدنيا

،يصفونعماالعزةربربكسبحان،1271وسبعينوإحدىومئتينألفسنة

واكهمحمدلمميدناعلىاللهوصلى،لمينالعاربللهلحمدوا،المرسلينعلىوسلام

".بالمغفرةلكاتبهادعاامرأاللهرحم":تمةلخااهذهجانبيوفي".وسلموصحبه

علىوسلماللهوصلى،وحدهوالحمدلله.لجوابااخر":سنسخةاخروفي.

،الصلاةكتابةالمسمىالمباركالكتابتم.وسلموصحبهواله،بعدهنبزلامن

اللهرحمه،القيمبابنالمعروف،الزرعيبكرأبيبنمحمدالشيخالشهير،للامام

"هذا:الأيمنتمةالخاجانبوفي."العالمينربللهوالحمد،عنهوعفىلىتعا

بنتركيبنفيصلبنمحمد،إليهالفقيرعبدهعلىبهومناللهيسرهمفاالكتاب

".عنهموعفىلىتعااللهرحمهمسعود،المحمدبنعبدالله
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العامةالفهارس

اللفظية.الفهارس+1

العلمية.الفهارس+2





اللفظية:الفهارساولا:

القرانية.الاياتفهرس-

والاثار.الأحاديثفهرس-

الأشعار.فهرس-

.الأعلامفهرس-

والقبائل.والفرقلجماعاتافهرس-

لمواضع.واالبلادفهرس-

الكتب.فهرس-





الآياتفهرس

لاياتا

تحة*الفاسورة*

2!آنفبلتلئه)آلح!د

3!نجصاآلرخحن)

!4يؤهـآلذبمئك)

4!نتعيفوإتاكلبد)إياك

6!آلمتتقيمالضروآفدفا)

7!لينآلضحاولاعليفض)غيرالمغضحو-

*البقرةسورة*

الصفحة

345،404

346،504

،346،934351،504

351،352

353

704

5!آنمفلوتهم)واؤلبهك

-6227!..الفسق!لابهءالضلوما)

330"9"712"612"3426!لضلوةاوافيموا)

54!لكبيردماتهاوالضلونبالضئرواشتعيثوا)

8-485!ماكتمدلالتمتفكونميثقكمناأف)وإذ

99!بيتتءاينخلكإأنزفآولقذ)

136!إلنناأنزلومابالئهءاشاقولوا)

146.!.هتمإشايعرمؤن)يترفونهوكما

791!فسوتولارفثفلااقيفمهىبرفىض)فمن

"25461!اطلونهم)والبهفرون

264!لاشظلواصدقنيهمءامنوااتذينيهأيها)

*عمراناكلسورة*

7"34612-24!..اضطفنكاللهإنيمريماتملبهحةقالتقئ)

46!صدزكتحالؤ(1انكنئىجمأهل)قل

453

61

49

34

34

09

49

65

59

49

21

04



ياتلاا

*النساءسورة*

71!..بجفلؤالشوءيغملونلفذدىاللهطالتؤضدةإنما)

13!نكفرعنكخعنهلنهؤنماتختنبوأ!بالران)

201!..ففنقخالصلؤةلهمفأقمتفيهخ)وإذاكنت

301!الصلؤةفأقبمو(اطمآننتتم)ف!ذا

142!..خدعهخوهوالئهئحدعونالمتفقين!اد

261!الضلؤةوالمقيمين)

*لمائدةاسورة*

44!اتبهفرونهمفأؤلثكاللهأنزلبمآيحكصلض)ومن

55!الصلؤةيقيمون)الذين

85!الضحلورإلىناديتخ)فىاذا

27!..لجنةاعليهالدحزمفقدبالئهيمثرذمن!ائهو

67!ايخيمالشميعهو)وألنه

811!..عبادكمإنهئمتعذتهئمإن)

*الأنعامسورة*

!33يجدوناللهئالفالطدينولبهنلايكذبونث)فإنهئم

28!الصلؤةأقيمواوأن)

-621163!لئهوممافومحياىودشكلصلاق!مان

*الأعرافسورة*

32!ولزحمنالاتغفرلؤرإنأ!سناظاننآ)رئا

991!الجفلبعنوأغرضياتعىفوآصىالعفوضذ)

*الأنفالسورة*

4!حقاالمؤمؤنهمأولثك)

454

الصفحة

59

891

212

034

284

034

،8339،89

034

021

44،69

62

43

64

034/هامش

49

59

61



ياتلاا

83!..يغفرينتهواإن!فروألفذصتقل)

التوبة*سورهك!

5!..وجدثموهوحئثاتمثتركين)فاقنلوأ

11.!.الر!ؤةوءاتو(ألصلوةوأقامواتابوأ)فإن

!67ننسيهغألئه)نسوا

911!لضندقبمئلكونواادلهاتقواموااءلذرسأياأئها)

هود!سورة*

88!عتهانفيخمآإكأضالفكمأرلد(ن)وما

411!الضلؤةوأقر)

ك!يوسفسورةك!

89!لزجصاتغفوراهوونه)إ

601!ئشركرنوهمإلاياللهأ!زهميؤمنوما!

الرعد*سورة*

51!ه!..وكرهاطؤعاوالأزضال!ثمؤتفىمني!تجدودئه)

!مإبراهيمسورة*

2!شديدعذابمنتفبهفريف)ووثل

04!مقيرالصلوؤاتجعلنى!رت

النحل*سورة*

05-94!الأزضفوماالسمؤتفىمايسضدهـدئه)

*الاسراءسورة*

62!الشبيلوابنوالمشكينحفهائقرب!ذاوءات)

92!ائبسئ!ئتسطهاكلولاعنقكإكمغلولةيدكولاتخعل!

44!..!جهنومنوالأزضالمحؤتآلشئجله!تسئح

455

الصفحة

8

95

147،164

217

332

034

62

99

366

034

365

593

593

347



لصفحةاتيالاا

201!..هؤلاأنزلمآلخت)لقذ

الكهنس*سورة*

42561!لشيتإذازئك)وادبمر

0559!ترفيأترعن)ففسق

01169!..صنلحاعلارئإءففيغمللقايزجوأ)فنءن

مريم*سورة*

9555،57،58،95،113،061!..القحلؤةأضاعواضفصشد!منلحلف)

طه*سورة*

41411.511،121،043!لذئحرىألقلؤةوأقص)فاغبذفى

82061!اقتدئتمصلحاوعلامنوتاليلغفارلعند!فى)

*الأنبياءسورة*

8749!إق!نتستخنثائتالآإلةإلا

لحج*اسورة*

18366!..المحنؤتفىمنيستجدلهافهأتترألؤ)

1369!..السمامفخزف!تماباللهيشرك)ومن

4626!ائحمبالغفلهوالله)ل!إت

*الئورسورة*

459!..فاتجلدوقىش!!بأزلبةيأتوألرثما!خحتتيزمونوالذين)

هامث!62/372!للطئئتوالظئبونللظئبين)والظيبت

31158!المؤضمنوتأئهجمعااللهإلى)ونوبزأ

6525!..الرسولواطيعواالربهؤةوهاتواالمح!لؤة)وأقبموا

*الفرقانسورة*

51452!الخفدجنةأشضلألثأذقل)

456



ياتلاا

42!مقيلأوأخسنف!تقراخيريؤعدانجتةأضحني)

76!..يقترواولميسرفوألئمانفقوأوالذفيإذا)

86!)أثاص!

النمل*سورة*

41!وعل!بمظلماأنفسهخوأشيقنتهابها)وجحدوأ

القصص*سورة*

61!..لىفاغفرنفمىظلمتإق)رث

*الرومسورة*

62!قننون،له!لوالازضدطالشنؤتفىمنولهو)

*الشجدةسورة*

1-2تتررو..!)الص

51.!.بهاذ!روأإذاالذينلايتناجمؤمنإنما)

فاطر*سورة*

01!الطيبالكلشر!إفي

*الصافاتسورة*

501!الزت!صحذقتقد)

الزمر*سورة*

37!خلدينفادظوهافتزعلئمسلغ)

فصلت*سورة*

لفمشركين..!6-7)لرتل

الجائية*سورة*

7-9!..اشأقافيفئلرنلى)

*الحجراتسورة*

2!..صعؤتفوقاصحرتكتمترفعوآلاءامنواالذينيأيخها)

457

الصفحة

254

593

64

49

347

،803،385411،412

62

371

66

372

54

54

011



لصفحةاتيالآا

649!..فتبيعؤأببمافاسقيمؤجاانامنوا5ائذينيأيها)

0195!إخوةاامؤشونإنما)

4199!..أشتلضناقولراولبهنتؤمنوألغقلهامتاالاصؤاب)قالت

51001!..بأئؤلهنموبخهدوأيرقابوألنمءئئمورسولهبالته).امنوأ

*قسوره*

100،310،3203،014،114!اتمجيدانواتقرة)ث

01003!لهضرفاطلعباسمئخوالتخل)

القمر*سورة!

129،3114!الشاعة)آقترلبت

415-748!..وسعيضنرفىالمخرمينإن)

حمن*الرسورة*

92843شتر!هوفىيوولايمىصوالششتافىمن!لمجتثله)

الواقعة*سورة*

47!ائمبصربكبأسرفسئخ)

الحديد*سورة*

72!امزماكئئنفاالدعوها)ورهباشة

الحمعة*سورة*

9!دكراللهإكفأسعؤأاتجمعةيوومنللضلؤةذو-كل!!ياذا

*المنافقونسورة*

9!..أتؤلكخبرطهكللامنوااءئذينايأثها)

*الطلاقسورة*

1!نفسموظلمفقذأدئهيتعدصاود)ومن

القلم*سورة*

343-5!..افشدفي؟ق!بزمينأفنخعل)

458

271،356

318

021

06

49

94



ياتلاا

-2443!شلصونوتم..وبذعؤنساقعنيكشف)يؤم

لجن*اسورة*

3!اولدولاصحبةتخذآمادزئابفزذوأنة!

المدثر*سورة*

3874!..رهينةبماكسبتنفي!ى)قي

24سقر!في!كز)ما

القيامة*سورة*

332-1!وتوذ!ولبهنكذبولاص!كفلاص!دذ)

353-4!فاؤكلكأؤكثم!فأؤلىلكأؤك)

*الانسانسورة*

1!الألننطاقهل)

*لمرسلاتاسورة*

عسفا!1)وانمرسلف

64!إن!ئحرمونقليلأوتمئعوا!وا

-8494!..يربهعوتلااجمعوالهصنيوإذا!

لمطففين*اسورة*

1!لقمطففينوتل!ال!

92!..يضحكونءامنواالذينمنكالؤاأتجرمواالذدىإن)

*الانشقاقسوره*

!1انشقتالشماء!اذا

1!فيوجاذاتلشما)وأ

1!والالارقوألماة!ال!

!البروجسورة*

*الطارقسورة*

945

الصفحة

212،214

345

37

95،06

06

385،411

203

63

62-63

54

403،413

311،412

031،412



لصفحةاتيالآا

الأعلى*سورة*

150،301،321،31،3209،319،3214!ي!غلارئكأشر)سغ

الغاشية*سورة*

1312!ائفشيةعديثأتئك)هل

الشمس*سورة*

150،31،3209،319،329،3314وضنها!!س)وآ

الليل*سورة*

110،350،390،31،32،3220،93412!يغثئإذا)والل

التين*سورة*

140،3314!لريؤنوالئننوأ)

1!رنكباشص)اقرأ

1!اأزضأزتزلت!!ذا

1!ئمرشهمزؤلحل)ونل

العلق*سورة*

الزلزلة*سورة*

*الهمزةسورة*

*لماعوناسورة*

4-5!ساهونصلاخهخعنهتمالذين!لتمصلين)فوئل

الكوثر*سورة*

وانحر!2لربكفصل)

1!ئفروتاجأيهاتل)

1!احدللهاهوقل)

*الكافرونسورة*

*الاخلاصسورة*

046

503

904

54

،52،53،54131

32

033،413

033،413



1!لفلقآبرثأعوذقل)

1!لناسابرثأعوذ)قل

ياتلاا

الفلق*سورة*

*الناسسورة*

461

الصفحة

322،323

322،323



*والاثار(1(الأحاديثفهرس*

الاثراوالحديث

بهاللهبدأبماابدؤوا

اللهطرسوللىإأعرابيأتى

وعليهماتأبيإن:ففال،رجلسالنبيئأتى

حجة

اللهرسوليا:فقال،اعمىرجلالنبيئأتى

الصلاةخضرتصطالنبيأتيت

،متقاربونشببةونحنص!اللهرسولأتينا

فأقمنا

ركوعكمفياجعلوها

سجودكمفياجعلوها

فتوضا،الصلاةلىإقمتإذا،أجل

جهادهابطلقدأثهزيداأخبري*

صلاةلهتقبللمالعبدأبقإذا

وضوءكفاحسنفتوضأ،تصليأناردتإذا

لحمد"اولكربنا":قالقائمااعتدلإذا

الصغيرفيهمفإن؟فليخففأحدكمأمإذا

أرفعمكانفييقمفلاالقومالرجلأئمإذا

الصلاةبهمفأخفقوماأممتإذا

فإنهمتعمداواحدةصلاةالرجلتركإذا*

قامثم،وضوءهفأحسنالعبدتوضاإذا

كنتهـان،الناسمعفصلجئتإذا

يهوار

عبداللهبنجابر

المسيببنسعيد

عباسابن

يرةهربوأ

الأدرعبنمحجن

الحويرثبنمالك

عامربنعقبة

عامربنعقبة

رافعبنرفاعة

عائشة

جرير

رافعبنرفاعة

أبوهريرة

أبوهريرة

اليمانبنبنحذيفة

العاصأبيبنعثمان

البصريلحسنا

الصامتبنعبادة

الأدرعبنمحجن

التحقيق.حاشيةفيذكرأننهيعني"/ح"وبالأثر،لىإ*""برمزت(1)

462

مواضع

،271

94

37

،77

ذزه

772

181

213

337

356

367

276

113

2/ح

277

417

315

2/ح

316

175

288



الأثراوالحديث

عنهاأوغفلالصلاةعنأحدكمرقدإذا

سبحان:مراتثلاثفليقلأحدكمركعإذا

البعيريبرككمايبركفلاأحدكمسجدإذا

يديهقبلبركبتيهفليبدأأحدكمسجدإذا

الاماممعأدركثمرحلهفيأحدكمصلىاذا

جماعةمسجدأتيتماثمرحالكمافيصليتماإذا

يولجولايخرحإنمايفطر،فلاقاءإذا*

فقولوا:"حمدهلمناللهسمع":الامامقالإذا

0.ربنا"

بهاباءفقدكافريا:لأخيهالرجلقالإذا

ثمالوضوء،فأسبغالصلاةلىإقمتاذا

وأحقهم،أحدهمفليؤمهمثلاثةكانواإذا

فذكرونينسيتإذا

فقضيتهعليهديناتركأباكأنلوأرأيت

عنهفقضيتهدينأبيكعلىكانلوأرأيت

فقضيييهدينأمكعلىكانلوأرأيت

خالصامنافقاكانفيهكنمنأربع

تصللمفإنكفصلارجع

وعلموهمفيهمفأقيموا،أهليكملىإارجعوا

خلفلفردصلاةفلا،صلاتكاستق!ل

للذيصلاةلا؛صلاتكاستقبل

اللهإلاإلهلا:قالمنبشفاعتيالناسأسعد

خمسالاسلام

صلاتهمنيسرقالذيسرقةالناسأسوأ

تركوهاولو،لمواقيتاضاعواأ*

لمعاذقالهأنت؟أفاتن--أوأفتان

463

ويهرا

مالكبنأنس

مسعودابن

أبوهريرة

أبوهريرة

الأسودبنيزيد

الأسودبنيزيد

بوهريرةأ

أبوهريرة

عمروابنأبوهريرة

بوهريرةأ

لخدرياسعيدبوأ

مسعودابن

عباسابن

الزبيرابن

عباسابن

عمروبنعبدالله

أبوهريرة

الحورشبنمالك

شيبانبنعلي

شيبانبنعلي

أبوهريرة

عمرابن

أبوقتادة

مخيمرةبنالقاسم

عبداللهبنجابر

ذكرهمواضع

ح/1بر51

024،423

252

152

2/ح60

272

09

926

023

165

181

181

181

،79001

،926،273275

337

،231235

231

42

73

287

55/ح

،4،321،932

،938093



الأثراوالحديث

ذهبأئهفظننت،ليلةذاتطالنبيافتقدت

تفعلونكنتمكماافعلوا

منزلافنزلليلا،الحديبيةمنصطالنبيأقبل

فوافقالليلجنحوقدبناضحينرجلأقبل

باضعفهماقتد

باضعفهمالناساقدر

صلاةكلدبرفيالمعوذاتاقرءوا

لأغلى!ارئبنأشصو)سغونما!ب!الثصئبراقرأ

ساجدوهوربهمنالعبديكونماأقرب

مكانهيومااقض

بالقضاءأحقفالله،اللهاقضوا

والعصر؟الظهرفىيقرأص!اللهرسولأكان

!ي+

قرئتاسورتينخيراعلمكالا

بمثلهمايقرألمسورتيناعلمكألا

قطمثلهنيرلمالليلةأنزلتاياتترألم

محمدا؟انيشهدالي!..اللهإلاإلهلاانيشهدألي!

؟الصلاةيصليأليس

فيهمفإن؛فليخففقوماأمفمن،قومكأئم

الربفيهفعظمواالركوعأما

الأخريينفيوأحذف،الأوليينفيفأمدأناأما*

اللهرسولكانبدعاءفيهادعوتنيإأما

صطالقاسمأباعمىفقدهذاأما

الخدوروذواتالعواتق!النبيأمر

لجبهةا،أعظمسبعةعلىأسجدأنأمرت

الهلاأنيشهدواحتىالناسأقاتلأنامرت

اللهإلا

464

يهوار

ئشةعا

مسعودابن

مسعودابن

عبداللهبنجابر

العاصأبيبنعثمان

العاصرأبيبنعثمان

عامربنعقبة

معاذ

يرةهربوأ

يرةهربوأ

عباسابن

الأرتبنخباب

عامربنعقبة

عامربنعقبة

عامربنعقبة

عديبنعبيدالله

عديبنعبيدالله

العاصأبيبنعثمان

عباسابن

وقاصأبيبنسعد

ياسربنعمار

أبوهريرة

عطيةأم

عباسابن

أبوبكر،أبوهريرةعمر،ابن

ذكرهمواضع

ح/274

611

611

938

ح/4

ح/4

ح/444

503

163

917

993/ح

223

223

برح323

513

357

703

423

902،142

33

ح/254

21،31



الأثرأوالحديث

اللهلاإإلهلايقولوا:حتىالناسأقاتلانأمرت

ثلاثعننيونهابثلاث!اددهرسولامرني

النارعذابمنباددهيتعؤذواانامرهم

ولا،الصلاةمنثصيءٍفييقنتلاكانأباهأن*

العشاءصلاةالمنافقينعلىالضلاةأثقلإن

عشرإلالهكتبومالينصرفالرجلإن

ليقطععليفشدليعرضالشيطانإن

الصلاةفأحسنتوضأإذاالعبدإن

أولصلاتهعنسئلقبرهدخلإذاالعبدإن*

صعدتلوقتهاالضلاةصلىإذاالعبدان

منلهيكتبولمالضلاةليصليالعبدإن

ط!باإلايقبللاطيباللهإن

شيءكلعلىالاحسانكتباللهإن

منكميقبلهثمالزبا،عنينهاكملااللهإن

مواقيتيعلمهجبرئيلأتاهح!النبيئأن

فصلىرجلفدخلالمسجد،دخلعطالنبيأن

يرددهاالقرانمنبآيةقامطسالنبيان

الركوعبعدقنت!النبيأن

أكبرالله:قاليالضلاةافتتحاذا!كانالنبيان

أصابعهفرحركعإذاكانطالنبيأن

النلهرقبلأربعايدعلاكانص!النبيأن

سورةفيقرأ،القرانيقرأكانعطالنبيئأن

لأغلى!أأشصرئكب)سبحالظهرفييقرأكان!لنبياأن

!ب)ثالفجرفييقرأكانطالنبيأن

اغفرربالسجدتينبينيقولكانطالنبيأن

الأولىالركعةفييقومكانطالنبيأن

465

يهوار

يرةهربوأ

يرةهربوأ

يرةهربوأ

عروةبنهشام

بوهريرةأ

عفار

بوهريرةأ

عبداللهبنعون

مالاشبنأنس

عماًر

أبوهريرة

أوسبنشذاد

عمران

جابر

أبوهريرة

أبوذر

أبوهريرة،أنس

مطعمبنجبير

حجربنوائل

عائشة

عمرابن

سمرةبنجابر

سمرةبنجابر

اليمانبنحذيفة

أوفىأبيبنعبدالله

ذكرهمواضع

8

283/ح

443

ح/437

218

2/ح55

ح/911

288

93

371

7

157

232

926

43

434،943

ح/304

ح/514

ح/544

ح/214

0،31214

00،3014

428

70،3214



الأثراوالحديث

عيفا!)والمرسلف:يقرأوهوسمعتهالفضلأمأن

..اللهنجاهاإنفنذرتالبحرركبتامرأةأن

فقالت!النبيلىاجاءتجهينةمنامرأةأن

القيامةيومالعبدعنهيسألماأولإن

قائدليليساللهرسوليا:قالأعمىرجلاأن

المؤذنأذنبعدماالمسجدمنخرجرجلاأن

لأتأخرإنتياللهرسولياوالله:قالرجلاأن

رمضانفييفطرالذيأمرصع!اللهرسولأن

المسجدفيجالسهوبينماص!اللهرسولأن

خلفيصليرجلارأىر!اللهرسولأن

ثمالظهر،صلاةفيسجدص!اللهرسولأن

منهـان،ىاله!سننعلمناطاللهرسولإن*

يأيهاب)قلالمغربفيقرأر!اللهرسولأن

أحذ!اللههوو)قل!ات!فروت

بالدخانالمغربفيقرأص!اللهرسولأن

بسورةالمغربصلاةفيقرأ!اللهرسولأن

عرافلأا

أحدعلىيدعوأنأرادإذاكانطاللهرسولأن

يديهبينفرحصلىإذاكانح!اللهرسولأن

تطوعايصليقامإذاكانطاللهرسولأن

حتىيديهرفعكبرإذاكانرس!اللهرسولأن

بهمايحاذي

منبالله%عوذيتعوذ:كانل!اللهرسولأن

الشيطان

أمامةحاملوهويصليكانطاللهرسولأن

466

يهوار

عباسابن

عباسابن

عباسابن

يرةهربوأ

يرةهربوأ

سىموبوأ

يرةهربوأ

رافعبنرفاعة

معبدبنوابصة

عمرابن

مسعودابن

عمرابن

مسعودابن

عائشة

يرةهربوأ

مالكبنعبدالله

مسلمةمحمدبن

الحويرثبنمالك

البصريلحسنا

ةدقتابوأ

ذكرهمواضع

203

018

181

16

902

413

302

275

032

113

922

0.33413

403،413

303،904،413

377/ح

425/ح

204/ح

793-893،414

404/ح

993/ح



الأثرأوالحديث

والعصرالظهرفييقرأكان!اللهرسولأن

نروج!أذاتلشما)وا

الصلاةفيأصابعهينشركانساللهرسولأن

يديهعلىالرجليعتمدادنهى!اللهرسولأن

حفظقدسمرةإن*

مئمهخطبتهوقصرالرجلصلاةطولإن

بالكهفالفجرصلاةفيقرأل!عمرأن*

الكلماتبهؤلاءيجهركان!نهعمرأن*

وقيحادمايسيلغيا،يسمىوادياجهنمفيإن*

نأفأمرهمئالنبيفأتوالهلالارأواقوماأرب

هـان،بالتخفيفليأمرناساللهرسولكانإن

مخافةفيخففالصبيبكاءليسمعكانإن

الصلاةفصلوا،لحجاكوقتوقتاللصلاةإن

خمسينمسيرةقعرهاإلىجهنمشفيربينماإن*

العشاءصلاةبأصحابهصلىجبلبنمعاذأن

الصلاةعنديأموركمأهممنإن*

برفقفيهفأوغلوا،متينالدينهذاإن

هذامنلشيءتصلحلاالمساجدهذهإن

مؤذناواتخذ،بأضعفهمفاقتد،إمامهمأنت

الطئبينرثأنت

يديهركبتاهفسبقتبالتبكبير!انحط

أودعالسماءمنكتبوأربعةمائةاللهأنزل*

أولفليكن،كتاباهلقوماتيستأإنك

الصلاةيصللممنعلىالتفريطإنما

وينقر،يركعولايصليالذيمثلإنما

اليمنىواضعاالصلاةفي!اللهرسولرأىأنه

467

يهورا

سمرةبنجابر

هريرةبوأ

عمرابن
4

كعببنابي

عمار

عبيدأبيبنتصفية

لبابةأبيبنعبدة

ماتعبنشفي

الصحابةبعضعن

عمرابن

مالكبنأنس

مسعودابن

الباهليأبوأمامة

بريدة

الخالاببنعمر

مالكبنأنس

مالكبنأنس

العاصأبيبنعثمان

لدرداءأبوا

مالكبنأنس

البصريلحسنا

معاذ

أبوقتادة

الأشعريأبوعبدالله

لخزاعيانمير

ذكرهمواضع

01،3214

ط!/ح89

7!بر

383-384

314/ح

104/ح

58

32/ح

،336386

092،938

58

293

326

274/ح

316

372

941/ح

352/ح

37

155،156

285

431/ح



الأثراوالحديث

الليلمنيصليطاللهرسولراىانه

الأزض!زلزلت!ياذاالصبحفييقرأص!النيئسمعأنه

فا!باسمئتىوالضل)الفجر:فييقرأص!النبيسمع

للإذايغثئ!وا)الفجر:فييقرأص!النبيئسمعانه

الركوعمنرأسهرفعإذاص!اللهرسولسمعانه

أشياءتشغلهمأمراء،بعديسيجيءإنه

ذلكفانكروافيها،فاوجزصلاةصلىانه

الركوعقبلالفجرفيقنتأنه*
ءصع!

الصففييدخلأنقبليركعكانانه

ركبتيهقبليديهيضعكانإنه

الركوعقبلالفجرفييقنتكانأته*

الركوعقبليقنتكانأده*

لوقتهاالصلاةيصللملمنصلاةلاإنه*

الوقتإضاعةولكنه،ذاكليسإنه*

تفريطالنومفيئليسإنه

بالطورالفجرفييقرأر!النبيئسمعتأنها

اللهرسولكانكمابكمأصليأنالولاإني

ص!و

قوماتياثزإماماللناسأجعلأنلأهمنيإ

الناسقلوبعنأنقبأنأومرلمإنئي

حقاللهإن.حفظتها.إنبوصيةموصيكنيإ*

الصلاةأتركلاأن!أبوالقاسمنيأوصا

عملهمنالعبدبهيثاسبماأول

الصلاةالقيامةيومالعبدبهيحاسبماأول

قتلهمعناللهنهانيالذيناولئك

وأدبار،الليلجوف":فقال؟أسمعالدعاءاي

وعدوإذاكذب،حدّثإذا:ثلاثالمنافقآية

468

يهوار

اليمانبنبنحذيفة

جهينةمنرجل

مالكبنقطبة

حريثبنعمرو

عمرابن

مسعودابن،عبادة

ياسربنعمار

أبومغفل

ثابتبنزيد

عمرابن

الزبيربنعروة

عبدالعزيزبنعمر

عمرابن

وقاصأبيبنسعد

أبوقتادة

سلمةام

مالكبنأنس

مكتومأمابن

بوسعيدأ

أبوبكر

لدرداءأبوا

هريرةبوأ

أبوهريرة،نسأ

عديبنعبيدالله

الباهليأبوأمامة

بوهريرةأ

ضعموا

89

123،

،334

ذر

ح/2

904

003

223

434

423

437

832

914

437

438

241

53

611

103

388

264

9

913،141

،2372

93

16،45

378

79



ذكرهمواضعراويهالأثراوالحديث

391عمرانويقبلهالرباعنلىوتعاتباركربحيمأينهاكم

41،3923أبوموسىصلىمافاعيهم،منفرينمنكهلإنالناسأيها

75الباهليأبوأمامةصديدفيهمايسيل،جهنمأسفلفيبئران

801بريدةالعصربصلاةبكروا*

37عمرابنخمسعلىالإسلامبني

86جابرالصلاةتركالكفروبينالرجلبين

96ثوبانالصلاةوالإيمانالكفروبينالعبدبين

274/حمالكبنأنسجاءإذطاللهرسولمعالمسجدفينحنبينما

4/ح20عمرابنرجلقالإذطاللهرسولمعنصلينحنبينما

18جدهعنأبيهعنشعيببنعمروإيمانبعدكفردقصماننسبمنتبرؤ

927عليالتبكبيرتحريمها

432عباسابنللهالطيباتالصلواتالمباركاتالتحيات

432عمرابنالطيباتالصلواتللهالتحيات

314مسعودابنالسلام،والطيباتوالصلواتللهالتحيات

ح/604أبوهريرةقالإذالطاللهرسولوكانالتامينالناسترك

285الأشعريأبوعبداللهص!محمدملةغيرعلىماتماتلوهذاترون

378أبوهريرةوتكبرونه،وتحمدونه،اللهتسبحون

802مكتومأمابنتهافأ..؟الإقامةتسمع

422مكتومأمابنرخصةلكأجدما..النداء؟تسمع

412أبوهريرةهلافحي..؟الصلاةعلىحيتسمع

991،285مالكبنأنسالشمسيرقبيجلس،المنافقصلاةتلك

96،2،272273أبوهريرةجالساتعتدلحتىجالسا/تطمئنحتىارفعثم

28أبوهريرةالأنسابفيالطعنكفر؛بهمهماامتيفيثنتان

002أبوهريرةأهلهجامعقدط،النبيلىإرجلجاء

018الزبيربنعبدالله!اللهرسوللىإخثعممنرجلجاء

263أنسجابر،وطهورامسجداطيبةأرضكلليجعلت

281،491لخطابابنعمرالكبائرمنعذرغيرمنالصلاتينبينلجمعا*



ذكرهمواضعراويهلأثرااوالحديث

ح/091عباسابنوالمغربوالعصر،الظهربين!اللهرسولجمع

043لخطابابنعمركثيروالركب،قليللحاجا*

74عمروبنعبداللهالبطاقةصاحبحديث

604،704جندببنسمرةوسكتة،استفتحإذاسكتة،سكتتينحفطت

023028،شيبانبنعليفبايعناهلط،النبيعلىقدمناحتىخرجنا

3354،الصامتبنعبادةاليومفيالعبدعلىاللهكتبهنصلواتخمس

493طالببيأبنعليالأوسطالنمطالناسخير*

928الزهرييبكيوهوبدمشقمالكبنأنسعلىدخلت*

44عائشةبهاللهيعبألاديوان،ثلاثة!اللهعندالذواوين

151،016،917،018عباسابنيقضىأنأحقاللهدين

593السلفبعضعنهوالجافيفيهالغاليبيناللهدين*

3/ح59البصريلحسناليالغابينبينهما،هوإلاإلهلاالذيواللهسممكمك!

061،مسرودتىمسعود،ابنبتركهالكانواتركوهاولومواقيتها،عنذلك*

عبدالعزيزبنعمر!!ارا

211،136عمرابنومالهأهلهؤيرفكانماالعصرصلاةتفونهالذي

27معاذالصلاةوعموده،لاسلاماالأمررأس

4/ح18حجربنوائليديهقبلركبتيهوضحسجدإذال!النبيرأيت

4/ح91مالكبنأنسبإبهاميهحاذىحتىكبرص!اللهرسولرأيت

446عمرابنأربعاالعصرقبلصلىامرءااللهرحم

492البراءقيامهفوجدتص!،محمدمعالصلاةرمقت

317أبيهعنالسعدييتمكنفكان،صلاتهفيلطالنبيرمقت

246عباسابنيصومرجل:فقال،عباسابنرجلسأل*

263أبوذرالأرضفيوضعمسجدأفي:!النبيسألت

8119،مسعودابنكفروقتالهفسوقالمسلمسباب

416مالكبنعوفوالملكوت،لجبروتاذيسبحان

416عائشةلياغفراللهم،وبحمدكرئنااللهمسبحانك

427عائشةلياغفراللهم،وبحمدكالفهئمسبحانك

047



راويهالأثراوالحديث

عائشةأنتإلاإلهلا،وبحمدكاللهمسبحانك

عائشةوالروحلملائكةاربقدوس!،سبوح

أبوهريرةأزالفلاط،القاسمأبيخلفبهاسجدت

عمراناجرمنكانفلفا!،اللهرسولمعسرت

مالكبنأنسشقهفجحش،فرسعنرصالنبيسقط

جندببنسمرةدخلإذاص!،ابلهرسولحفظتهماعنسكتتان

مطعمبنجبيرالمغربفيبالطوريقرأ!اللهرسولسمعت

عازببنالبراء!ه)وألئنالعشاءفييقرأص!اللهرسولسمعت

ثابتبنزيدالطوليينبطولىفيهايقرأ!اللهرسولسمعت

ومسروقسعد،وقتهايخرجحتىتركهاهوالسهو:*

..أبومرسىأبوبكر،النملدبيبمنأخفىالأمةهذهفيالشرك

الأسودبنيزيدمعهفصليت،حجتهصصالنبيمعشهدت

الغفاريأبوذرفصلمعهمأدركتهافإنلوقتها،القحلاةصل

بريدةالسورمنونحوها!و!نهاب)آلثئتبرصل

جبلبنمعاذأخفهمصلاةبهمصل

حصينبنعمرانفقاعداتستطعلمفإنقائما،صل

عمرابنبسبعالفذصلاةعلىتفضللجماعةاصلاة

أبوهريرةصلاتهعلىتضاعفجماعةفيالرجلصلاة

أبوهريرةصلاتهعلىتضعفجماعةفيالرجلصلاة

يحعىبنبلالالاسلامعمودالصلاة

الفارسيسلمانلهوفيوفىفمن،مكيالىالصلاة*

الفارسيسلمانلهوفيوفىفمن،مكيالالصلاة

الأشعريأبوعبداللهطائفةفيجلسثم،بأصحابهر!اللهرسولصلى

السائببنعبداللهفاستفتح،بمكةالصبحصالنبيلناصلى

شيبانبنعليرجلافرأىفانصرفصالنبيخلفصليت

الأشجعيأبومالاثيقنتفلمصاللهرسولخلفصليت

471

ضعموا

،303

،52

53

ذكره

724

724

403

391

362

704

403

403

033

591

69

ح/2

293

258

251

266

025

161

287

285

003

231

437



الأثراوالحديث

وهوديونسفقرأالغداةعمرخلفصليت*

البقرةفافتتحليلةذاتىالنبيمعصفيت

لنافقرأالظهر،صلاةسالنبيمعصليت

اليمنىيدهووضعص!اللهرسولمعصليت

الصلاةوبينهمبينناالذيالعهد

أبيكعنفاحجج

عنهفحبئ

خلفكم"ما:فقال،صلاةفيقوماصىالنبيفقد

رحالكمافيصليتماإذاتفعلا،فلا

يلأغلى!ااسرنكيمبح)بصليتفلولا

الغدمنولوقتهاذكرهاإذافليصل

قطخيرايعمللممنالنارمنفيخرج

فجعلواى،اللهرسولعلىئقيفوفدقدم

كثيراظلمانفسيظلمتانياللهم:قل

صلاةفيالركوعبعدشهراص!اللهوسولقنت

الظهرفيمتتابعا،شهراىاللهرسولقنت

تركهثمشهراقنت

العربأحياءمنأحياءعلىيدعواشهراقنت

والفجرالمغربفيالقنوت*

يديهقبليضعركبتيهصىكان

قدميهصدووعلىينهضىكان

حتىقائماانتصبالركوعمنرأسهرفعإذاكان

السلامأنتاللهمثلاثا،اللهاستغفر:قالسلمإذاكان

المكتوبةالصلاةلىإقامإذاكان

منشيئايرونلا!محمدأصحابكان*

كفرتركهالأعمال

472

راو"له

لأحنفا

اليمانبنبنحذيفة

مالكبنأنس

حجربنوائل

الحصيببنبريدة

عباسابن

الزبيرابن

عبداللهبنجابر

الأسودبنيزيد

عبداللهبنجابر

أبوقتادة

أبوسعيد

علقمةبنعبدالرحمن

أبوبكر

مالكبنأنس

عباسابن

مالكبنأنس

مالكبنأنس

مالكبنأنس

وانسحجر،بنوائل

أبوهريرةحجر،بنوائل

مالكبنأنس

ثوبان

طالببيأبنعلي

شقيقبنعبدالله

ذكرهمواضع

3/ح13

2/ح89

213

ح/004

68

181

181

093

،158

،377

،942

،292

20

291

47

491

443

434

436

436

436

435

418

043

333

4/ح

36



الأثرأوالحديث

اليدالرجليضعأنيؤمرونالناسكان

فربماخلقا،الناسأحسنسالنبيكان

الرجلفينصرف،الصبحيصليصسالنبيئكان

صلاةكلمنالأولىالزكعةيطيلطالنبيكان

يغثى!إذاب)ائئلالظهرفييقرأحطالنبيكان

ويكملهاالصلاةيوجزطالنبيكان

ويتميوجزسالنبيكان

كان،تصنعونهأراكملاشيئايصنعأنس!كان*

بأصنامهميتمسحونلجاهليةاأهلكان*

الصلاةاستفتحإذاح!اللهرسولكان

اعتدلالصلاةلىإقامإذاطاللهرسولكان

قال!لينالضحآو!)قرأإذا!اللهرسولكان

يدهوضعيدعوقعدإذا!اللهرسولكان

صلاتهمنوترفيكانإذا!ياللهرسولكان

فحرسواسفر،فيصساللهرسولكان

يبدوحتىيمبنهعنيسلم!اللهرسولكان

فنسمعالظهر،بنايصليطاللهرسولكان

الظهرفيفيقرأبنايصليصطاللهرسولكان

لقمانسورةالظهرفييقرأ!ث!اللهرسولكان

والمغربالفجرصلاةفييقنتص!اللهرسولكان

اللغوويقلالذكر،يكثر!اللهرسولكان

ويكملهاالصلاةيوجزطاللهرسولكان

وسجوده!سالنبيركوعكان

الركوعيتمعبدالعزيزبنعمركان*

الركرعويتموالقعود،القياميخففعمركان*

الصائميفطرالقيءيرىلاكان*

473

ويهار

سعدبنسهل

مالكبنأنس

أبوبرزة

أبوقتادة

سمرةبنجابر

مالكبنأنس

مالكبنأنس

ثابت

لحسنا

طالبأبيبنعلي

الساعديأبوحميد

حجربنوائل

الزبيرابن

لحويرثابنمالك

عباسابن

مسعودابن

عازببنالبراء

الأنصاريأبوفتادة

عازببنالبراء

عازببنالبراء

أوفىبيأبنعبدالله

مالكبنأنس

عازببنالبراء

أسلمبنزيد

أسلمبنزيد

أبوهريرة

ذكرهمواضع

ح/4

263

992

214

1،039،03412

،292

20

60

03

43

،311

-492

316

316

334

037

4/ح

425

4/ح

4/ح

942

146

4/ح

311

603

412

435

384

092

592

032

892

502



الأثرأوالحديث

حرامفدخل،قومه9يؤجبلبنمعاذكان

أتىثمالعشاء،ص!النبيمعيصليمعاذكان

ثلاثكبرالصلاةلىإقامإذا!اللهنبيكان

هؤلاءصلاةيصليولا،الصلاةيخففكان

جالسكانهحتى،الجلسةهذهيخففكان

وركبتيهويديهوأنفهجبهتهعلىيسجدكان

العشاءوبعد،ركعتينالمغرببعديصليكان

يخرحثمأربعا،الطهرقبلبيتيفييصليكان

يسكتأنالقراءةمنفرغإذايعجبهكان

الستينبينماأهـاحداهماالركعتينفييقرأكان

السجدة!ننريل)الرقدرالطهرفييقرأكان

!)تبسورةالعيدينفييقرأكان

بالمرسلاتالمغربفييقرأكان

الأعلىبسورةلجمعةاصلاةفييقرأكان

لجمعةابسورةلجمعةاصلاةفييقرأكان

ب!الثئضسومحنها!الاخرةعشاءفييقرأكان

!والرتؤنب)والئثنالاخرةعشاءفييقرأكان

السجدةسورةلجمعةافجرفييقرأكان

اءا!قولوأ):الايتينبهاتينفيهايقرأكان

ألزل!ومابألئه

ادرنجص!آلرتهقاللهبخص)،ايةايةقراءتهيقطعكان

لي"اغفررب":السجدتينبينيقولكان

الأعلى"ربئيسبحان":سجودهفييقولكان

الحمدلربي:الليلصلاةفييقولكان

الرجيمالشيطانمنباللهأعوذ:يقولكان

474

يهوار

مالكبنأنس

جابر

الباهليأبوأمامة

سمرةبنجابر

مسعودابن

عباسابن

عمرابن

عائشة

جندببنسمرة

الأسلميأبوبرزة

لخدرياأبوسعيد

الليثيواقدأبو

الفضلأم

بشيربنالنعمان

أبوهريرة

بريدة

عازببنالبراء

هريرةبيأ

عباسابن

سلمةأم

اليمانبنبنحذيفة

مسعودابن

اليمانبنبنحذيفة

البصريلحسنا

ذكرهمواضع

093

393

ح/204

103

432

524

644

ح/544

ح/414

99،2033

80،3214

20،3413

،384114

50،3413

40.3413

،385114

904

504/ح

428

426

418



الأثراوالحديث

الرجيم،الشيطانمنبالدهأعوذ:يقولكان

ونفثهنفخهمن

كبيراأكبراللهكبيرا،أكبرالله:يقولكان

أكبراللهأكبر،اللهأكبر،الله:يقولكان

الشيطانمنبكأعوذإنياللهم:يقولكان

ونفثهونفخهوهمزه،الرجيم

خطايايوبينبينيباعداللهم:يقولكان

وبحمدكاللهمسبحانك:يقولكان

فطرللذيوجهيوخهت:يقولكان

أحدنافينطلقتقامالظهرصلاةكانت

معتدلةص!اللهرسولصلاةكانت

وركوعه،قيامهص!،اللهرسولصلاةكانت

الأوليينالركعتينفيالعصرفيقراءتهكانت

طاعتهعنوتولى،اللهباياتكذب*

وفسق،ظلمدونوظلمكفر،دونكفر!

الملةعنينقللا*كفر

خداجفهيالقرآنبأمفيهايقرألاصلاةكل

يقصدأنوأمره..بيتكوأهلأنتكله

مكانهيوما

يوماوصم،بيتكوأهلأنتكله

ال!ب!لامقلنا:!اللهرسولمعصليناإذاكنا

الظهرفي!اللهرسولقيامنحزركنا

بالزكبتينفأمرناالزكبتينقبلاليديننضعكنا

وبعدهالركوعقبلنقنتكنا

ليفقال،ناقته!اللهبرسولأقودكنت

ويهار

مطعمبنجبير

مطعمبنجبير

الباهليأبوأمامة

مطعمبنجبير

ذكرهمواضع

404

204،304

304

404

يرةهربوأ

وغيرهاعائشة

طالبأبيبنعلي

الخدريأبوسعيد

عمران

لبراءا

لخدرياأبوسعيد

قتادة

عطاء

،عباسابن

طاووس

أبوهريرة

جدهعنأبيهعنشعيببنعمرو

يرةهربوأ

سمرةبنجابر

الخدريأبوسعيد

سعدبنمصعب

مالكبنأنس

عامربنعقبة

،503،932

،333386

،321336

،492336

803،412

06

،8339

،8339

027

302

002

443/ح

803

421

434

322

475



الأثراوالحديث

رخصةلكاجدلا

الصلاةتركلمنإسلاملا*

الصلاةهذهإلاأدركتمماشيئاأعرفلا*

لهأمانةلالمنايمانلا

صلبهفيهاالرجليقيملاصلاةتجزيءلا

بعضكميضربكفارا،بعديترجعوالا

أبيهعنرغبفمن،ابائكمعنترغبوالا

بكمكفرفإئه؛ابائكمعنترغبوالا*

دعوه،تزرموهلا

عليكمفيشددأنفسكمعلىتشددوالا

الصلاةتتركواولاشيئا،باللهتشركمالا

الصلاةتركلمنالاسلامفيحظلا*

للهصلىولا،اللهبكتابصدقلا*

المسجدفيإلاالمسجدلجارصلاةلا

المسجدفيإلاالمسجدلجارصلاةلا*

لهوضوءلالمنصلاةلا

الكتاببفاتحةيقرألالمنصلاةلا

لوقتهاالصلاةيصللملمنصلاةلا*

الكتاببفاتحةيةرألملمنصلاةلا

الفيلمنالصياميبيتلالمنصياملا

لهنئةلالمنعمللا

اللهإلاالهلاانيشهد،مسلمامريءٍدميحللا

مؤمنوهويزنيحينالزانييزنيلا

قربطةبنيفيلاإالعصر((أحدكممنكمأحديصلينلا

يوممنالفجريطلعحتىالحجيفوتلا

صلبهيقيملارجللىإاللهينطرلا

صلبهيقيملارجلصلاةإلىاللهينظرلا

476

يهوار

مكتومأمابن

الخطاببنعمر

مالكبنأنس

مالكبنأنس

جابر

...عمر،ابن،عباسابن

بوهريرةأ

الخطاببنعمر

مالكبنأنس

مالكبنأنس

الصامتبنعبادة

الخطاببنعمر

قتادة

جابر،أبوهريرة

طالبأبيبنعلي

...،أبوهريرة

عبادة

عمرابن

عبادة

عمرابن،حفصة

أنس

مسعودابن

أبوهريرة

عمرابن

وعطاءجابر،

شيبانبنعلي

أبوهريرة

ذكرهمواضع

422،462

78

928

،82431،162

282

98

8/ح0

08

274/ح

318

07

41،،78691

06

542

143

441،072

241،161

214

143

،813،71

89

531،918

135

281

812



الأثرأوالحديث

منكميقبلهثمالربا،عنينهاكملااللهإنلا،

يصلئييكونأفيلعلهلا،

صلوامالا،

الله!رسولصلاةبكملأ!صقربن

لهخيرمذابارصاصاادمابنادبرناتمتليءلأن*

اللهطرسولبصلاةهذاذكرنيلقد

اللهطرسولكانالتيالنطائرعرفتلقد

ثمبالناسيصليرجلاامرأنهممتلقد

أجابهمنيقبلص!اللهرسوليكنلم

العربارتدتطاللهرسولتوفيلماك!

الوفاةبكرأباحضرتلما*

:قال!اتعظيصرئكبأشرفسئخ)نزلتلفا

اجعلوها

غلبهإلاأحدالدينيشادلن

وجفهدقه،كلهذنبيلياغفرالبهم

أخرتوماقدمتمالياغفراللهم

واهدنيني،واجبر،وارحمني،لياغفراللهم

سخطكمنبرضاكأعوذنئيإاللهم

الخلقعلىوقدرتكالغيببعلمكاللهئم

وملءالسمواتملءالحمد،لكربناالفهم

صليتكمامحمد،آلوعلىمحمدعلىصلاللهم

الباردلماءواوالبردبالثلجنيطفراللهم

أسلمتولك،امنتوبك،ركعتلكاللهم

ولك،امنتوبك،سجدتلكاللهم

أسلمت

بلغتماجهنمشفيرمنبهاقذفصخرةأنلو

كفارالكانواتركوهالو*

477

يهورا

عمران

سعيدبوأ

سلمةأم

أبوهريرة

أبوهريرة

الحصينبنعمران

مسعودابن

مسعودابن

انس

أنس

الياميزبيد

عامربنعقبة

يرةهربوأ

يرةهربوأ

طالبأبيبنعلي

عباسابن

عائشة

ياسربنعمار

الخدريسعيدأبي

عجرةبنكعب

اوفىأبيبنعبدالله

طالبأبيبنعلي

طالببيأبنعلي

الباهليأبوأمامة

وقاصأبيبنسعد

ذكرهمواضع

157

9

11،52،128

435

51،2542

023

0،3912

38

13

271،356

326

427

443

428

427

324

417

442

417

416

426

57



الأثرأوالحديث

المتخلفهذايصليكمابيوتكمفيصليتملو*

غافلينتجدنالمطلعتلو*

أقمتوالذريةالنساءمنالبيوتفيمالولا

بالتحليولابالتمنيالايمانليس*

بالتحليولابالتمنيالايمانليس

إليهيذهبونالذيبالكفرليس*

الملةعنينقلبكفرليس*

صلاةأحدكمنسيفإذا،تفريطالنومفيليس

منهاعقلتماإلاصلاتكمنلكليس

أسنانولهإلامفتاحليس*

إليهيذهبونالذيبالكفرهوليس*

الجمعاتودعهمعنأقواملينتهين

النبي!عهدعلىكانمماشيئاأعرفما*

فيهوللتبيطانإلابأمرعبادهاللهأمرما*

ناقةبطنتحتكنتصبيانا!إلاتعدونناما*

رسولمنصلاةأوجزرجلخلفصليتما

أشبه!اللهرسولبعدأحدوراءصليتما

اتمولاصلاةأخفقطاماموراءصليتما

الفطرةغيرعلىمثمتولو،صليتما!

فيهمتقايمولايؤذنلاقريةفيثلاثةمنما

محمداوأناللهإلاإلهلاأنيشهدعبدمنما

مسلم؟برجلألست؟تصلئيأنمنعكما

تفعلافلامعنا؟..تصلياأنمنعكماما

اتباعي؟منيمنعكماما

حفهمنالمالمنع:الماعون*

المفصل؟بقصارالمغربفيتقرأمالك*

478

يهاور

مسعودابن

أبوبكر

أبوهريرة

لحسنا

أبوهريرة

عباسابن

طاووس

أبوقتادة

منيهبنوهب

عباسابن

عمروابنأبوهريرة

مالكبنأنس

عائشةابن

مالكبنأنس

مالكبنأنس

مالكبنأنس

مالكبنأنس

اليمانبنبنحذيفة

الذرداءأبي

معاذ

الأدرعبنمحجن

الأسودبنيزيد

عسالبنصفوان

كعببنمحمد

ثابتبنزيد

ذكرهمواضع

،228،264266

،313386

912

66

67

،8339

83

021

256

76

39

03

928

593

335

392

292

،316913

286

42

،77242

152

65

303



الأثرأوالحديث

حيثماثم،الأقصىالمسجدثئم،الحرامالمسجد

اددهإلاإلهلاأنشهادةلجنةامفتاح

الصلاةلجنةامفتاح

التكبيروتحريمهاالطهور،الصلاةمفتاح

عنشغلونانارا،وقبورهمبيوتهماددهملأ

أنزلبماكفرفقددبرهافيامرأةأتىمن

فقددبرهافيأوامرأة،فصدقهكاهناأتىمن

تغربأنقبلالعصرمنركعةركاذمن

فلئقللهأخاشتكاهأوشيئامنكماشتكىمن

عذرغيرمنرمضانمنيوماأفطرمن

صومهفليتئمناسياأوشربأكلمن

قلبهعلىاللهطبعتهاوناجمعثلاثتركمن

عملهحبطفقدالعصرصلاةتركمن

منهبرئتفقدمتعمدامكتوبةصلاةتركمن

بهفرهانعمةفهيتركهثمالرميتعفممن

الظهرقبلركعاتأربععلىحافظمن

ونجاةوبرهانانورالهكانتعليهاحافظمن

أشركفقدكفر،فقداللهبغيرحلفمن

قضاءعليهفليسالقيءذرعهمن

قضا!عليهفليسصائموهوالقيءذرعهمن

فليحافظمسلماغدااللهيلقىأنسزهمن*

الصلاةمنهتقبللميجبهلمثمالمناديسمعمن

عذرغيرمنيجبفلمالمنادبدسمعمن*

صلاتهتجاوزلاف!نهيأتهلمثمالنداءسمعمن*

عذرغيرمنيجبلمثمالنداءسمعمن*

رأسهصلاتهتجاوزلميأتهفلمالتداءسمعمن!

لهصلاةفلايجبفلمالنداءسمعمن

947

يهوار

بوذرأ

معاذ

برجا

طالبأبيبنعلي

طالبأبيبنعلي

أبوهريرة

أبوهريرة

أبوهريرة

لدرداءأبوا

يرةهربوأ

يرةهربوأ

برجا،لجعدبواأ

بريدة

معاذ

ابوهريرةعامر،بنعقبة

حبيبةأم

عمروبنعبدالله

عمرابن

أبوهريرة

أبوهريرة

مسعودابن

مسعودابن،ابوموسى

طالبأبيبنعلي

عباسابن

طالبأبيبنعلي

عباسابن

ذكرهمواضع

263

76

76

927/ح

ح/111

81

09

912،521،184

372/ح

137،177

166

31

801،921

22،17

08

96

،8169

402،502

102

282،922

942

243

512

542

442

522،227



راويهالأثراوالحديث

عائشةولمخيرا،يردلميجبفلمالنداءسمعمن*

بهيرد

طالببيأبنعلييجبفلمالمسجدجيرانمنالنداءسمعمن*

عمروبنعبداللهأربعينصلاتهتقبللمفسكرالخمرشربمن

الصامتبنعبادةلهلاشريكوحدهاللهإلاإلهلاأنشهدمن

أبوأيوبفكانماشوالمنستاوأتبعهرمضانصابممن

عثمانقامفكانماجماعةفيالعشاءصلىمن

أبوهريرةفهيالقرانبأمفيهايقرألمصلاةصلىمن

مالكبنأنسذبيحتناوأكلقبلتناواستقبلصلاتناصلىمن

حصينبنعمرانقاعداًصلىومن،أفضلفهوقالماصلىمن

عامربنعقبةمنافليستركهثمالرميعلممن

عمرابنومالهأهلهؤبرفكانماالعصرصلاةفاتتهمن

أبوأمامةأبوهريرة،يمنعهلمصلاةكلعقيبالكرسيايةقرأمن

معاذلجنةادخلاللهإلاإلهلاكلامهاخركانمن

عثمانلجنةادخلاللهإلاإلهلاأنيعلموهوماتمن

أبوجحيفةاستيقظإذافليصلهاأونسيهاصلاةعنناممن

مالكبنأنسذكرهاإذافليصلهاأونسيهاصلاةعنناممن

حصينبنعمران،أبوهريرةذكرهاإذافليصلهاالصلاةنسيمن

مالكبنأنسفكفارتهاعنهاأونامصلاةنسيمن

أبوهريرةذكرهاإذافوقتهاصلاةنسيمن

سيرينابنالناسيعلمانكاناوعمربكرأباأننشت*
!غ

جابربهاللهبدابمانبدا

عباسابنأفكعلىكانلوأرأيت.عنهاحجي،نعم

عمرابننهضإذايديهعلىالرجليعتمدأننهى

شبلبنعبدالرحمنوافتراش،الغرابنقرةعن!اللهرسولنهى

وإقعاء،الثعلبكالتفاتالتفاتعننهى

..أبوهريرة،أنسالمصلينقتلعننهيت

048

ذكرهمواضع

51،2542

245

924/ح

42

925

251،925

027/ح

74

258

08/ح

135

46

46

175

148،015

115،121،147

،118121،183

691

278/ح

181

424

282

283

9



الأثرأوالحديث

تليالتيبأصبعهيشير؛الاخرهكذا

أونسيمنكمناملمنفافعلواهكذا

فأجب..؟بالصلاةالنداءتسمعهل

القرانبأأفيهماقرأهل

وقتهاعنالصلاةيؤخرونالذينهم!

وملائكتهباللهكفركمنوليسكفر،بههو!

النارفيهو*

حي،الصلاةعلىحي:المؤذنقولهو*

القعربعيد،الطعمخبيث،جهنمفينهرهو*

المكتوبةالصلاةهي*

لميقاتهافليصلهاالغدكانوإذا

بحطبامرأنهممتلقدبيدهنفسيوالذي

يكذبهأوذلكيصدقوالفرج

بوائقهجارهيأمنلامن..يؤمنلاوالله

والزكاةالصلاةبينفرقملألأقاتلنوالله*

عليهاطلعلوبالذيوأجبتلأمتيودعوت

أصبتمامكانيوماوصم

اليسرىعلىاليمنىيدهوصع

:قالمنالنارمنلأخرجنليوجلاوعزتي

تصللمفإنك؟فصلفارجع،وعليك

وعيدإثرعلىوعيد*

معلوممنافقالاعنهايتحلفومارايتناولقد

ادلهيتقيأنالأرضأهلأحقألست!ويلك

تخلفمنكمأحداأنيبلغييلاواللهمكةأهليا*

السورةهذهبقراءتكذكرتنيلقدبنيئيا

والسباعلهواماكثيرةلمدينةاإن،ادلهرسوليا

نعفرأنإلافيهيرغبشيءبقيماسعيديا*

481

ويهار

عباسابن

مسعودابن

أبوهريرة

عائشة

وقاصأبيبنسعد

عباسابن

عباسابن

السلفمنواحدغير

مسعودابن

رباحأبيبنعطاء

أبوقتادة

أبوهريرة

أبوهريرة

أبوهريرة

أبوبكر

أبوذر

المسيببنسعيد

حجربنوائل

مالكبنأنس

رافعبنرفاعة

قتادة

مسعودابن

أبوسعيد

أسيدبنعتاب

الفضلأم

أبوهريرة

مسروق

ذكرهمواضع

314

117

132،422

388

53

،8339

642

56

06

191،291

218

66

98

35

43

ح/004

47

275

06

،22843،2284

9

268

203

213

363



الأثراوالحديث

تصليأنإمافتانا،تكنلاجبلبنمعاذيا

صلبهيقململمنصلاةلا،المسلمينمعشريا

يصللملمنصلاةلاإنه،القارئهذايا

لجنةافلهفسجدبالسجودادمابنامرويلهيا

وصيامه،صلاتهممعصلاتهأحدكميحقر

وتنكرونفتعرفونأمراء،عليكميستعمل

فلكمأصابوافإنلكميصلون

لجملايبرككمافيبركصلاتهفيأحدكميعمد

482

يهاور

سليم

شيبانبنعلي

عمرابن*

أبوهريرة

الخدريأبوسعيد

سلمةأم

أبوهريرة

أبوهريرة

ذكرهمواضع

193

082

365

623

2/ح53

ح/914



الأشعار*فهرس*

مهيمناالسماءعرشعلىمليكا

فاكتنفتالمحميالوسطهيكانت

البيت

وتسجدالوجوهتعنولعزته

طرفاأصبحتحتىلحوادثابها

483

الصفحة

035

693



*الأعلامفهرس*

العلماسم

ا!فيادم

ا!ئيابراهيم

شاقلاابن،البغداديحمدأبنإبراهيم

كهيلبنيحيىبنإسماعيلبنإبراهيم

لحارثابنإبراهيم

سعدبنإبراهيم

عليبنإبراهيم

الصنعانيكيسانبنإبراهيم

النخعييزيدبنإبراهيم

الغمرأبيابن

أويسبيأابن

حاتمبيأابن

عروبةبيأابن

ليلىبيأابن

مليكةبيأابن

الأصبهانيابن

80،290،211المنذرابن

أوعمروعبدالله،مكتومألمابن

بطةابن

تيميةابن

جريجابن

لحنبلياأبوعبداللهحامد،ابن

حبانابن

حزمابن

الصفحة

49

،660،34،375،376442

24،25،92

238

202،302

302

192

،0408،234

الغمرأبيبنعبدالرحمن=

302

إدريسبنمحمدبنعبدالرحمن=

مهرانبنسعيد-

234

303

146

،2،215،225،227،231،234241،438

802،902،213،224،225،264

عبدالحليمبناحمد=

عبدالعزيزبنلملكعبدا=

حبانبنمحمد-

484

35

41،94،248



ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

أبو

العلماسم

خزيمة

داسة

زنجويه

سريج

شاقلا

شهاب

عائشة

عبدالبر

عدي

عقيل

ماجه

معين

الرازيزرعة

الصفحة

،12،234042

318

78

البغداديحمدأبنإبراهيم=

شهاببنمسلمبنمحمد=

593

146،147،155

202

عقيلبنمحمدبنعلي=

00،2،281،033413

معينبنيحى=

عبدالكريمبنعبيدالله=

،8،21،03،93،14،24،54،94،97،411،811،121،751يرةهربوأ

002،102،302،402،502،902،312،512،812،142،

542،052،352،962،182،403،513،914،024،224،324،

034،534،934،544

451بيبواأ

55.282،442السبيعيأبوإسحاق

021المروزيأبوإسحاق

تيميةابنعبدالسلام=أبوالبركات

13الضمريلجعدابوا

271رثلحاأبوا

247الزاغونيابنلحسنأبوا

248التميميلحسنأبوا

342لحصينأبوا

485



الصفحةالعلماسم

62الكلوذانيلخطابأبوا

زيدبنعويمر=أبوالدرداء

ذكوانبنعبدالله=أبوالزناد

142بيلمحاراأبوالشعثاء

صبيحبنمسلم-أبوالضحى

501أبوالنعمان

57،85الباهليأبوأمامة

243الأشعريأبوبردة

992الأسلميأبوبرزة

0،8601شيبةأبيابنأبوبكر

،13،5،3913،141،591،691،31،3،377،386436الصديقأبوبكر

443

224داودبيأبنأبوبكر

لحارثابننفيع=أبوبكرة

702،044،144ثورأبو

524يلساعداحميدبوأ

ثابتبنالنعمان=أبوحنيفة

حيانبنسعيدبنيحى=التيميأبوحيان

حرببنزهير=أبوخيثمة

،69،502،412،422،522،932،252،532،462نيالسجستاأبوداود

772،192،60،371،381،391،32،32،3232،37

514،234،143،436

0،8437الطيالسيأبوداود

34،532،952،263لغفاريابوذرأ

403المدنيالصائغأبورافع

ملحانبنعمران=أبورجاء

9،023،792،50،380،390،3،333،382،386034الخدريأبوسعيد

486



الصفحةالعلماسم

302عوفبنعبدالرحمنبنأبوسلمة

285الأشعريأبوصالح

الخراطزيادبنحميد=أبوصخر

171حمدأصاحب،أبوطالب

66!النبيعم،أبوطالب

285الأشعريأبوعبدالله

55مسعودبنعبداللهبنأبوعبيدة

،611،181،021،561،571،191،291،391الأنصاريأبوقتادة

،28660،3903

436الأشجعيأبومالك

حميدبنلاحق=مجلزأبو

202العثمانيأبومروان

عمروبنعقبة-البدريأبومسعود

437أبومغفل

قيسبنعبدالله-الأشعريأبوموسى

243ليالهلاأبوموسى

542المكيأبونجيح

دكينبنالفضل-أبونعيم

75-76القتاتيحيىأبو

الحسينبنأحمد=أبويعلى

9607،خلفبنأبي

604،704كعببنأبي

943،144الأثرم

26،235247،أبويعلىالقاضي،الحنبليالفزاءبنالحسينبنأحمد

146زهيربنأحمد

601سياربنأحمد

487



الصفحةالعلماسم

،77561،20،2،23253،2،19230،3403،،13النسائي،شعيببنأحمد

0،31،3120،32،336،384124،437،544

33تيميةابن،عبدالحليمبنأحمد

،21،22،24،26،27،2831،،601،12،41،16،17،91.حنبلبنأحمد

.350،443،،68،96،71،73،77،97،89001،011،181،

112،123،137،017،171،177،187،188،291،702،

4،21،921،222،224،023،231.234،235،237،923

،2434.24،245،247،253،261،273،276،277،927

،281،283،2880،31،316،323.324،336،342،357

،093،193،293،435،436044،144،442

287حكيمبنالأحوص

231234،،97701،175،691،،6،2514.راهويهابن،إبراهيمبنإسحاق

541،044الحربيلحسنابنإسحاق

442يونسبنإسرائيل

913،141خالدأبيبنإسماعيل

227القاضيإسحاقبنإسماعيل

8999،الشالنجىسعيدبنإسماعيل

691عليةبنإسماعيل

214كهيلبنسلمةبنيحىبنإسماعيل

175،704،804الحمرانيعبدالملكبنأشعث

438الفرجبنأصبغ

82الاصطخري

171الأصم

هرمزبنعبدالرحمن-الأعرج

203عنهااللهرضيالفضلام

11،103عنهااللهرضيسلمةأم

011ارقمبنزيدولدأم

488



الصفحةالعلماسم

"292392"92"921"9280"263،284،.74411،،3842،،13مالكبنأنس

،592،692،99221،36،31،3189،310،32،333،334،335

،382،387،9380،93914،433،434،435،436،437،943

عمروبنعبدالرحمن-الأوزاعي

04،0،8501،691،943السختيانىأيوب

85بشيربنأيوب

144الخرمىبابك

إسماعيلبنمحمد-البخاري

141،541العقيليبديل

492،592،692،992،40،311،3،333،336عازببنالبراء

،382،383435

68801،5.03293،الحصيببنبريدة

171المريسيبشر

411،511،161،911،147رباحبنبلال

171،183،30،2،282034البيهقي

68402،502،0،23،0285،03234،437،644،،64الترمذي

146سلمةبنتميم

561،29،2،392،692334البنانيأسلمبنثابت

96!النبيمولىثوبان

سعيدبنسفيان-الثوري

00،310،3903سمرةبنجابر

حرامبنعمروبنعبداللهبنجابر

ئيلجبر،يلجبر

مطعمبنجبير

الجريري

،31،68،97،232،233،923،265،282

1،32،938393

50،1،232236

403

إياسبنسعد=

948



العلماسم

الأعورعبداللهبنلحارثا

مسكينبنلحارثا

لحاكما

ثابتأبيبنحبيب

أرطاةبنحجاج

اليمانبنحذيفة

حرام

البصريلحسنا

حيبنصالحبنالحسن

طالبأبيبنعليبنالحسن

عيسىبنالحسن

العاصأبيبنالحكم

عتيبةبنالحكم

سليمانأبيبنحماد

زيدبنحماد

سلمةبنحفاد

علىبنمحمدبنحمزة

الطويلحميدأبيبنحميد

أبوصخر،الخراطزيادبنحميد

عوفبنعبدالرحمنبنحميد

إسحاقبنحنبل

السدوسيحنظلة

شريحبنحيوة

الوليدبنخالد

معدانبنخالد

الخطابي

الغفاريإيماءبنخفاف

الصفحة

244

438

النيسابوريعبداللهبنمحمد=

227

302

،286428

093

،66175،70،20،37604،704،442

234

377

57

59

0،8234

234

،653.501

392

156

39،2433

54

20،2302

247

943

54

9،285

287

423

943

094



العلماسم

الدارقطني

الذارمي

ا!عداود

هندبيأبنداود

الظاهريعليبنداود

لدراورديا

عبدالرحمنأبيبنربيعة

رافعبنرفاعة

الياميزبيد

الخزاعيمريمبيأبنزكريا

الزهري

أبوخيثمة،حرببنزهير

معاويةبنزهير

أسلمبنزيد

ثابتبنزيد

وهببنزيد

الجعدأبيبنسالم

وقاصأبيبنسعد

الجريريإياسبنسعد

السعدي

نيالجوزجاالسعدي

المسيببنسعيد

جبيرسعيدبن

التيميأبوحيان،حيانبنسعيد

العمياءأبيبنعبدالرحمنبنسعيد

منصوربنسعيد

عروبةبيأابن،مهرانبنسعيد

الصفحة

17،1121،182،183،265،422

عبدالرحمنبنعبدالله=

65

402

،7951،248

20،2422

118

275

913،141

58

مسلممحمدبن=

،892

،238،303

،52،53،55،131،141،703،903

،317،382

،7،147،302

0،4،227،234،245،192

،3179،31،387

،238

،06،145

194

08

103

032

382

286

287

317

383

363

388

437



العلماسم

الثوريسعيدبنسفيان

الهلالىعيينةبنسفيان

الفارسيسلمان

كهيلبنسلمة

هشامبنسلمة

سلمةبنيمنرجل،سليم

المغيرةبنسليمان

حرببنسليمان

التيميطرخانبنسليمان

قرمبنسليمان

مولى،الهلالييساربنسليمان

ميمونة

حرببنسماك

جندببنسمرة

أمامةابيبنسهل

عمروبنسهيل

نصربنسويد

الشافعي

النبالنجي

حسنةبنشرحبيل

القطاميبنشرقي

نمرأبىبنعبداللهبنشريك

الحجاجبنشعبة

النبعبي

ا!نيشعيب

ماتعبنشفي

شيبةأبيبنشيبان

الصفحة

،6،22،83،39،244،245246

29

،141161،287

421

434

193

156،243

227

943

75

691،253

103

604،704

318،،931387

268

156

إدريسبنمحمد=

سعيدبناسماعيل=

285

56

422

55،141،،22754،2103

04

332

58

53

294



الصفحةالعلماسم

601الفضلبنصدقة

451،515الحمصيأبوالمثنى،الأملوكيضمضم

39234،،8329.اليمانيكيسانبنطاووس

14،432الطحاوي

الوليدبنمحمد=الطرطوشي

44،011،131،15،25،24،303،388904عنهااللهرضيالمؤمنينأمعائشة

35النجودأبيبنعاصم

943الأحولسليمانبنعاصم

925288،،24،44،0،7541،253الصامتبنعبادة

614عبدالأعلىبنعبدالأعلى

102الأيليعمربنلجبارعبدا

422حجربنوائلبنلجبارعبدا

97الاشبيليلحقعبدا

438السهميعمرالغمرابيبنعبدالرحمن

438القاسمبنعبدالرحمن

542حصينبنعبدالرحمن

85الوليدبنخالدبنعبدالرحمن

282شبلبنعبدالرحمن

581،491الثقفيعلقمةبنعبدالرحمن

6،04،70،2234الأوزاعيعمروبنعبدالرحمن

7897،،14،94عوفبنعبدالرحمن

230،727،الرازيحاتمأبيابنمحمد،بنعبدالرحمن

181،224،423الأعرجهرمزبنعبدالرحمن

39،541،44،2246نيالصنعاهفامبنعبدالرزاق

52،62،92،0،3562أبوالبركات،تيميةابنعبدالسلام

192نيالصنعاكيسانبنإبراهيمبنعبدالله

703384"2"79أوفىابيبنعبدالله

394



عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

بن

بن

بن

بن

بن

بن

بن

بن

بن

بن

بن

الصفحةالعلماسم

171،044حنبلبنأحمد

018،043الزبير

003السائب

57،97501،601،913،156،493،،64،214،المبارك

141خراش

181،422،423أبوالزناد،ذكوان

156،291،391رباح

024المقبريسعيد

63شقيق

39كيسانبنطاووس

،78،97،8329،39،89،461،471،631،166،عباس

917،181،691،522،226،27،2282،233،،923

542،462،942،20،3284،043،431،432،436

57رميالداًعبدالرحمن

03،73421،161،0،25،253،925،262،،12الخطاببنعمربنعبدالله

1،31،336،382،38691،40،42،422423،

043،432

96العاصبنعمروبنعبدالله

51،243،2413الأشعريأبوموسى،قيسبنعبدالله

156أسدبنمحقدبنعبدالله

،813،17،0،356،161،141،451،016،51،2912،مسعودبنعبدالله

1،22،22843،2،264،266،2844،03014،043،432

317وهببنعبدالله

14حبيببنعبدالملك

0،6،8339جريجبنعبدالعزيزبنعبدالملك

35عميربنعبدالملك

494



الضفحةالعلماسم

641،415سفيانبنعبدالوارث

141عبدالوهاببنعبدة

442العطارمالكبنعبدوس

65إبراهيمبنسعدبنعبيدالله

202الرازيزرعةأبو،عبدالكريمبنعبيدالله

87عتبةبنعبداللهبنعبيدالله

11الخياربنعديبنعبيدالله

422العمريعمربنعبيدالله

146حميدبنعبيدة

268أسيدبنعتاب

64مائكبنعتبان

5،31316الثقفيالعاصاأبيبنعثمان

1،25،925436عفانبنعثمان

227542،ثابتبنعدي

691،437الزبيربنعروة

402نيلخراسااعطاء

8339،702،،06رباحبيأبنعطاء

023خالدبنالعطاف

043العوفيعطية

322،323444،عامربنعقبة

927البدريأبومسعودعمرو،بنعقبة

عمربنمحمد=العقيلي

بطةابن=العكبري

35إبراهيمبنعكرمة

284عبدالرحمنببنالعلاء

437"9،9715،244،245،2،2650،32،493436،طالبأبيبنعلي

501شقيقبنالحسنبنعلي

594



الصفحةالعلماسم

502السعدىحجربنعلي

023028،شيبانبنعلي

227عبدالعزيزبنعلي

26،03،247266،الحنبليأبوالوفاءعفيل،بنمحمدبنعلي

4،32383ياسربنعفار

502الحكمبنعمر

،78،97161،128،913،141،،13،41،14،43،94الخطاببنعمر

491،691،،7030،34،386436

87الربيعبنعمر

292،892،3180،32،334،،7441،016،الخليفةعبدالعزيز،بنعمر

،382،387438

2580،32،333،336704،،511،571،291حصينبنعمران

437العطارديأبورجاء،ملحانبنعمران

285العاصبنعمرو

223حريثبنعمرو

302شعيببنعمرو

227عوفبنعمرو

93عبداللهبنعون

72،97042،،23أبوالدرداء،العجلانىزيدبنعويمر

434ربيعةأبيبنعيابز

42،003ا!2نيعيسى

502يونسبنعيسى

928جريربنغيلان

4.6،65.960،7،87365فرعون

9607.قارون

461،451،227أصبغبنقاسم

141بكرأبيبنمحمدبنالقاسم

694



الصفحةالعلماسم

3806،541،704،943،السدوسيدعامةبنقتادة

333الأسودابنأو،يحىبنقزعة

003مالكبنقطبة

318اللؤلؤي

943السدولصيمجلزأبوحميد،بنلاحق

الطبرياللههبة=اللالكائي

75الخزاعيعامربنلقمان

246سليمأبيبنليث

202سعدبنالليث

337942،الحويرثبنمالك

،2214،181،231،471،187،،6،17.18،91،02أنسبنمالك

20،2402،273،437،438

76246،جبربنمجاهد

تيميةبنعبدالسلام-مجدالدين

925262،،77225،الأسلميالأدرعبنمحجن

،31،3414،181،911،،6،01،17،91،22الشافعيإدريسبنمحمد

231،017،172،174،187،40،2602،702،

012،،222273

،76801،291،391،20،2402،502،،843،البخاريإسماعيلبنمحمد

182،،2570،27،286928،092،4،92603،

80،35،316،310،33،3370،93142،234،

435

172الشيبانيالحسنبنمحمد

238الحكمبنمحمد

145المثنىبنمحمد

81الطرطوشيخلفبنالوليدبنمحمد

40،2،225،023231،384البستيأبوحاتم،حبانبنمحمد

794



الصفحةالعلماسم

65زئاربنزيادبنمحمد

141.691.50،2434،943سيرينبنمحمد

493طلحةمحمدبن

82201،النيسابوريلحاكما،عبداللهبنمحمد

422423،حسنبنعبداللهبنمحمد

391المفدسيالضياءعبدالواحد،بنمحمد

287العقيليأبوجعفرعمر،بنمحمد

45القرظيكعببنمحمد

7،78181،471،20،230،2928،الزهريشهاببنمسلمبنمحمد

53.56،57.501،701،174،175،176،691المروزينصربنمحمد

501يحىمحمدبن

303لحكمابنمروان

171لمروذيا

نصربنمحمد-المروزي

42،217السلامعليهامريم

المزني

52،461.016،363الأجدعبنمسروق

243كدامبنمسعر

8،03،68،96141،012،13،2،921،224،228،023،الحجاجبنمسلم

0،24،7920،031،035،03،8039،030،31315،

،316،322،333،383،093،435436

691مخرم!بنالمسور

53214،عوقاأبيبنسعدبنمصعب

141عبداللهبنمطرف

71،72،975،031،32،،22،3714،42،94،،4جبلبنمعاذ

،932،9380،93،193،293393

193الأنصاريرفاعةبنمعاذ

894



العلماسم

الجهنيعبداللهبنمعاذ

الأزديراشدبنمعمر

العبديمغراء

سعيدبنعبدالله=المقبري

المعتمربنمنصور

ميمونبنمهدي

صفرةأبيبنالمهلب

النبامييحىبنمهنا

ا!فيموسى

إسماعيلبنموسى

أبوحذيفةمسعود،بنموسى

ا!لاميكائيل

عمرابنمولىنافع

يزيدبنإبراهيم=النخعي

شعيببنحمدأ=النسائي

شميلبنالنضر

،7181،المذهبإمامأبوحنيفة،ثابتبنالنعمان

الثقفيأبوبكرة،لحارثابننفيع

ا!عملأهارون

هامان

اللالكائي،الطبرياللههبة

الدستوائيهشام

حجيربناهشا

حسانبنهشام

سعدبنهشام

عروةبنهشام

بشيربنهشيم

994

الصفحة

321

39،145

226،228

154،244،245

928

801

،288342

،49،،003034،365

928

422

175

231،187،،235273

،233،237،238923

003

،9607

96

943

29

502

302

691،437

227،244



العلماسم

يسافبنهلال

السريبنهئاد

ا!فيهود

حجربنوائل

معبدبنوابصة

لجراحابنوكيع

الوليدبنالوليد

مانوسبنوهب

منبهبنوهب

كثيرأبيبنيحى

أيوببنيحى

حسانبنيحى

الأنصاريسعيدبنيحى

التيميأبوحيان،حيانبنسعيدبنيحى

كهيلبنسلمةبنيحى

معينبنيحى

زيادبيأبنيزيد

سفيانأبيبنيزيد

الأسودبنيزيد

عطاءبنيعلى

السحخلايوسف

ا!محلأيونس

العبديعبيدبنيونس

الأيلييزيدبنيونس

005

الصفحة

،313386

،418،042422،423،942

023

،6،24،39،234،243،244245

434

192

76

502

78

75

118

244

042

601،202،931،421

146

285

251،925

،313386

،49،313386

604،704،804

78



والقبائل*والجماعاتالفرقفهرس*

لاسما

الأعراب

لجنةاأهل

بنوأمية

بنوقريظة

التابعون

ثقيف

جهينة

الحنفية

خثعم

شدونالرالخلفاءا

رجلخواا

ذكوان

رعل

لسلفا

فعيةالشا

صحابأ،الصحابة

ف!اللهرسول

عصية

القدرية

صالحقوم

لوطقوم

لمالكيةا

الصفحة

99

372

155

،153،188،918091

،131،163،174437

158،491

181

،1871،21262

018

89،2،313،335386

99،326

434

434

،52،124،162،916002،214،593

،6،28262

90،1،132،913،163،174،215،242،265،992

،312،325،336،385693،80،4425،437

434

99

64

7

211،262

105



لاسما

المعتزلة

لملائكةا

لمنافقونا

اليهود

05

الصفحة

،217341،355

218

،6465،87



لمواضع*واالبلادفهرس*

لموضعأواالبلد

البصرة

البقيع

لمقدسابيت

الحديبية

خيبر

والمروةالصفا

عرفة

لمدينةا

مزدلفة

منى

الأقصىلمسجدا

لحرامالمسجدا

الخيفمسجد

مكة

الجمارمواضع

305

الصفحة

،284032

5،03،932333

931

116

134

،127،791،134135

،091،213،318332

134،791

134

263

263

251

203

134



الكتب*فهرس*

الصفحةالكتاباسم

461،156عبدالبرلابنالاستذكار

247الزاغونيلابنالاقناع

80،251،2142المنذرلابنالأوسط

235يعلىابيللقاضيالتعليق

81=التعليقةللطرطوشيالخلافتعليقة

174للشافعيالرسالة

،68،73177،018،00،210،20،23152،،31،9354،47،السنن

55،2،2760،28،2820،311،31914،284،446

42،2923،522،29،2317داودأبيسنن

282البيهقيسنن

0،314،32384النسائيسنن

238442،منصوربنسعيدسنن

265تيميةابنالبركاتلأبيالهدايةشرح

23،0727،حاتمأبيابنسنن،حاتمأبيابنصحيح

384حبانابنصحيح

21،285خزيمةابنصحيح

64،801،572،286،928،10،320،330،3033البخاريصحيح

،11،0،3،68411،611،021،121،13،2912،422مسلمصحيح

282،023،042،152،284،00،310،350،380،32،32

،333،383436

،73411،511،917،182،052،632،092،،89،21،24،الصحيحان

492،40،31،32،337،393014،432

97الاشبيليلحقلعبداالصلاة

502للترمذيالعلل

405



الصفحةالكتاباسم

702لمزنيامختصر

238لحارثابنإبراهيمروايةحمد،أالاماممسائل

171عبداللهابنهروايةحمد،أالاماممسائل

172لحارثابيأروايةحمد،أالاماممسائل

171طالببيأروايةأحمد،الاماممسائل

89الشالنجيإسماعيلروايةحمد،أالاماممسائل

171لمروذياروايةحمد،أالاماممسائل

247حنبلروايةحمد،أالاماممسائل

238الحكمبنمحمدروايةأحمد،الاماممسائل

288342،البنامييحىبنمهناروايةأحمد،الاماممسائل

47،37المسانيد

82201،للحاكمالصحيحينعلىالمستدرك

،96611،177،018،291،،9343،44،54،،01،23حمدأالاماممسند

10،242،204،2،264،282،286،28750،3703،

،3174،32093

01الشافعيمسند

227أصبغبنقاسممصنف
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العلمية:الفهارس:ثانيا

.العقيدة-

.القرانوعلومالتفسير-

وعلومه.لحديثا-

الفقه.-

الفقه.اصولى-

واللغة.النحو-

.متفرقات-





*العقيدةفهرسأولا:*

الصفحةالمبحث

الربوببه:توحيد-1

347بخيرهانفسكلعلىبنفسهقامقيومأنهعلى"العالمينرب"قولهيدذ

إليهكلهاالأمورومصير،بيديهكلهفالتدبير،ملكهبتدبيروتفزدوشرها،

253لهيةلااوتوحيدالربوبيةتوحيدعلى!فتعايتوإئاكلفبدإنجك)قولهاشتمل

35-4355فيوسعيهدائما!همنهالهدايةطلبلىإوافتقارهالعبدحاجة

بأسبابهذلكتحصيل

935ينفعولا،منعتلماولامعطي،أعطيتلمامانعلا":قولهتضمنهما

الربوبيةتوحيدمعانيمنلجد"امنكلجداذا

:والصفاتالأسماءتوحيد-2

343الزبتفزدأعظموكمالوجلالوعلوحقائقلهاوصفاتهاللهأسماء

بهاسبحانه

344-345الايمانبشاشةوخالط،والصفاتالأسماءمعانيفىقلبهتفقهمن

منهامحلأوصلاتهمنموضعاوصفةاسملكليرى،قلبهبها

443وأجلأعلىوشأنه،كمالهمننجشهاسمهكمال

543أوفيأفعالهفيأوألهئتهأوفيوربوبيتهملكهفيشريكلهيكونأناللهلىتعا

صفاته

346لحسنىاالأسماءأصولهي"الرحمنو""الربو""الله"الثلاثةالأسماءهذه

348-934الرحمن""ك!هاسمهفيالمضمنهلجليلةاالمعاني

934153-"الدينيومب"مالكش!وصفهفيالمضمنهلجليلةاالمعاني

35153-0لمحيهوقدحلهوجحد!هاللهلملكتعطيلوالصفاتالأسماءتعطيل

367لىإالمنحطالساجدلحالالمناسبةغايةفيالسجودفيبالعلوالزبوصف

السفل

137373ولوازمهومتعلقاته،الاسمهذاومعنى،"الطيب"!هأسمائهمن

905



الصفحةالمبحث

:"لألوسها"لعبادةاتوحيد-3

347غيرهالعبادةيستحقلاموخد،معبودإلهأثهعلىيدل"الله":!هاسمه

135353!فتتعبوإياكلغبدإنجك):قولهفيالمضمنهلجليلةانيلمعاا

713يهوالشركالكفرأعظممن!اللهلغيرالصلاة

:الصلاةتاركبكفروعلاقنهاوالنفاقوالكفرالايمانمسائل-4

6376،أصلابهاأمراللهبأنيصدقمنمستمراإصراراالصلاةتركعلىيصرلا

63-64فيفليسبهايأمرهماقلبهفييكنلمفحيث،بالصلاةصاحبهيأمرالإيمان

فعليتقاضاهلابالقلبجازمإيمانقيامومحال،الايمانمنلثيقلبه

معصيةتركولاطاعة

64.8788،دونالمخبرصدقاعتقادمجردهووليس،التصديقهوالإيمان

لهالانقياد

-4667وغيرهمصالحوقوموفرعونفإبليسإيمانا،ليسالتصديقاعتقادمجرد

لأمرهلانقيادواطاعتهيلتزموالملألهم؛مصدقينمؤمنينليسوا

66بالعمللاإيصخولا،وانقيادهالقلبومحئةالصدقباعتقاديتئمالتصديق

48الاخرخلفهأحدهمازالإذا،متقابلانوالإيمانالكفر

85-86إيمانا،تسمىوكلها،شعبهمنكلهاوالطاعات،وشعبأصلالايمان

-101301يزوللاماومنهابزوالها،الايمانيزولمامنها،وفعليةقوليةوهي

85-86،وفعليةقوليةوهي،شعبهمنكلهاوالمعاصي،وشعبأصلالكفر

-101301الكفربكلمةبالإتيانيكفركماشعبهمنشعبةبفعلويكفر

68.لجوارحواالقلبوعمل،واللسان،القلبقولمنمركبةالايمانحقيقة

البقيةتنفعلمالتصديقزالوإذا،بكمالهالايمانزالالأربعةزالتفإذا

78الصدقاعتقادمعالقلبعملبزوالالإيمانزوالعلىالسنةأهلجماعإ

78لجوارحاعملوبزوال،القلبعملبزواليزولالايمان

78لجوارحاانقيادالقلبانقيادولازم؛القلبطاعةعدملجوارحاطاعةعدملازم

88وعنادجحودوكفر،عملكفر:نوعانالكفر

88يضادهمامنهالعملوكفر،وجهكلمنالايمانيضادلجحوداكفر

يضادهلاماومنه

051



الصفحةلمبحثا

98عليهالشارعأطلقهأنبعدالعمليالكفرعنالكفراسمنفييمتنع

19الاعتقاديالكفريضادُّهالاعتقاديوالايمان،العمليالكفريضادهالعمليالايمان

29كامليجعلهممنوبينالكبائرأهلالملةمنأخرجمنبينوسطالسنةأهل

لايمانا

29-59وفسوقاشركدونوشركانفاقدونوبفاقاكفردونكفراالتبارعأطلق

المعاصيبعض-علىظلمدونوظلماجهلدونوجهلافسوقدون

-5979ينقللاوشركالأكبر،وهو،الملةعنينقلشرك،شركانالشرك

وأمثلتهماالأصغر،وهو،الملةعن

79-89يجتمعقدالعملونفاق،عملويفاقاعتقاد،نفاق:نفاقانالنفاق

عذرلهيكنولموكملاستحكمإذاولكن،الايمانأصلمع

خالصامنافقاإلاصاحبهفلايكون

99001-،وإيمانكفرالرجلفييجتمعقدانهالسنةأهلأصولأعظممن

أهلفيهوخالفهم.وإيمانونفاقوفجور،وتقوىوتوحيد،وشرك

البدع

01-1012ولامؤمنا،يسمىأنبالعبدالايمانشعبمنشعبةقياممنيلزملا

كافرايسمىأنبهالكفرشعبمنشعبةقياممن

301عدمفيأتاهماينفعهبعضهاوتركالايمانشعببعضأتىمن

وإن،الباقيصحةفيشرطاالمتروكيكنلمإنالنارفيالخلود

ينفعهلماعتبارهفيشرطاالمتروككان

01-3016يقبلولامؤمنا،يسمىلاوتاركها،الايمانلصحةشرطالصلاةفعل

بفعلهاإلاالعملمنشيء

901وترك،كلهالعمليحبطكلي،تركةنوعانللعملالمحبطالترك

.اليومذلكعمليحبطمعتنيومفيمعبن

11-9012لحسناتاتحبطقدالسيئاتفبعض،الردةبغيرالأعمالقدتحبط

-211113فإنويذهبه،الآخرمنهماواحدكليبطلوالايمانالكمرشعب

كثيرةشعبامقابلتهافيأذهبتالشعبةعظمت

511



المبحث

استقرأومنمكرور،لفعلولا،مستح!بلتركتكونلاالتفاقعلامات

محرمأوفعل،فريضةتركإماوجدهاالسنةفيالئفاقعلامات

واستفراغهلهاوتكميلهفيهاوخشوعهالصلاةفيالعبدحضور

ادلهفيرغبتهقدر-علىوإتمامهاإقامتهافيوسعه

وتعظيمهوإجلالهفيهوالرغبةوخشيتهادلهبمحئةالعامرالقلبحظ

ذلكمنالخرابليالخاالقلبكحظليسالصلاةمن

الأهواء:وأصحابالفرق-5

مسألةفيالسنةأهلوالقدريةوالمعتزلةلخوارجكا؟الباعأهلمخالفة

لايمانا

فيوتشددهمالدينفيتنطعهمبشدةالخوارج!اللهرسولذئم

العبادة

:النبوة-6

أبدافعلهيجوزلابمايهملالىادلهرسول

512

الصفحة

922

342

342

99

326

222



*القرانوعلومالتفسيرفهرسثانئا:*

المبحث

عليها:أوعلقفسرهاالتيالايات-1

تحة*الفا*

2!آلنبلضدنه)اكحضد

الهـ3الريخرآلرخمن)

4!يؤهـآلذيىمنك)

4!لنتتعينتاك1ولغد)إياك

6!انمنشقيمآ!زطاقدنا)

7!لينآ!اولاعليهضآثمغضحوب!غير

*لبقرةا*

34!لزبهعيهتاءجمعواوالزكؤةالؤآأوهلضلؤةأوأفيموا)

54!لكبيروإنهاوالضلؤةبألضئروأشتعينوا)

8-485!بهنممادلالتمتفكونميثقكخأخذنا)وإذ

*عمرانا!*

34-24!..اضطفنكاللهإنلئريمقال!اتملبهحةوإفي)

*النساء*

201!..ففئقخالضلؤةلهمفاقمتفيهخ)وإذاكنت

*لمائدةا*

44!ألبهفروبئهمنأولهكاللهأنزلبمائزئحكص)ومن

*الأنعام*

33!يجع!ونأدئهئايتالطالينولبهنلايكذبونث)دإثهم

513

48

94

53

62،216-18

16

،83،29-39

لصفحة

3-348

3-934

3-351

3-353

3-354

355

،2933

3-342

09-19

2-217

212

89-99

64



المبحث

*للأنفاا*

83!..يغفرينتهو(إن!فروالقذلنقل

التوبة**

5!..وجدتموهوحئثاتممثركينفاقنلوأ

11!الذينفىف!خونكمالر!ؤةرءاتواالصلوةرأفامواتابو(فإن

ومق**

601!مثتريهرنوهملاإياللهاتحئرهميؤمنوما

النحل**

05-94!الأزضفوماالشنؤتفىمايشجدهـبئه

*الاسراءسورة*

62!السيلوابنواقم!كينحقهوائقرب!ذاوءات

92!مخسوراملومافمقعداتبسظنبممظهاكلولاعنقل!إلىمغلولةيدكولاتخعل

الكهف**

42!لنسيتإذارئكوادبر

الصفحة

02

8-9

95

99

365

593

593

165

*مريم*

95!غئايلموق.فسوف.ألضلؤهاضاعوأخقفبعد!منمحلف)

ا*طه*

28!افتدئثم!لحاوصلوءامنتابلننلغفارطق)

الحج*!!

81!..المسمؤتفىمنيممتبمدلهالمحهأثترألؤ)

*النور*

13!المؤمنوتأئهجميعااللهالى)وتوبرأ

65!..الرسولوأطيعو(الربهؤةوهاتواالضلؤة)وأقيموأ

514

،55-95،131-132

016،591

016

366

158-915

52



المبحث

*النمل*

41!وعل!يمظلئاأنفسهموآشتيقنتهابها)وجحدوأ

*السجدة*

51.!.بهاذئحروأإذاالذينئالئناجمومنإنما)

فاطر**

01!الظتبالكلويفحعد!إلية

501!س!ألزصحذقتقذ)

*تفاالضا*

الصفحة

64

62

371

66

!لحجراتا*

41!..أسذلضناقولواولبهنتزمنوألغقلءامناالأغىابلت)قا

لمنافةنا*

9!..أمؤلكخبخهكللانوااءتذينايأيها)

*القلم*

3-543!ضلئرنرنمالنودأإلىيدعؤنرقذكانوا..ان!ندفيكالمخرمبنأفنجعل)

99-001

06-62

-94-05،212

213،214

*الجن*

3!اولدولاصمحبةاتخذمادزئابقلىجذوأنه)

لمدثر*ا*

38-47!القينأتتاحتئ..رهيةبماكعبثنفب!في

القيامة*!لا

332-1!وشذ!رلبهنذنولاصحلىفلاصذق)

353-4!فاؤكلكأؤكثم!فأؤكلكأؤك)

!لمرسلاتا*

-6494!..يريهعوتلااجمعوألهصقيلوإذا..إت!ئحرمونقليلأوتمعوا!وأ

515

345

05-52

95-06

06

62-63



المبحث

!عونلماا*

5-4!ساهونصلاخغهتمعنالذين!للمصفب)فودل

الكوثر!*

2!وانحرلربكفصل)

الصفحة

،52-55،131591

32

التفسير:فيقواعد2-

سهوونسيان،تركنسيان:وجهينعلىالقرانفيالنسيان

وإيخاكلفدإياك):فيأنبيائهعلىأنزلهاالتيكتبهنيمعا!ةاللهجمع

نس

وهما..،موضعينفيالاللكفار،القرانفياطردبالويلالوعيد

516

165

352

54



وعلومه*الحديثفهرس:ثالثا*

الصفحةلمبحثا

عليها:علقأوشرحهاالتيالأحاديث-1

251925،.".معهمفصلياجماعةمسجدأتيتماثمرحالكمافيصليتماإذا"

032"أقرؤهمبالامامةوأحقهم،أحدهمفليؤمهمثلاثةكانواإذا"

287"صلاتهمنيسرقالذيسرقةالناس"اسوا

936-.".النبيأيهاعليكالسلام،والطيباتوالصصلواتلله"البصحصيات

3775

921،135"ومالهأهلهؤيرفكا!نماالعصرصلاةتفوته"الذي

51"الاسلامعمودالصلاة"

161له"وفيوفىفمن،مكيال"الصلاة

90،2142"القاسمأباعصىفقدهذا"أما

-2113.".اللهإلاإلهلاأنيشهدواحتىالناسأقاتلأن"امرت

255."ثلثها.نصفها،إلاالأجرمنلهيكتبولمالصلاةليصليالعبدإن"

73.".إليهتدعوهمماأولفليكن،كتابأهلقوماتيستأإئك"

551،091لميقاتها"الصلاةيصلرالاحتىأشياء،تشغلهمأمراء،بعديسيجيء"إنه

93.."بصلاتهيحصاسبعملهمنالعبدبهيحصاسبما"أول

11"قتلهمعناللهنهانيالذين"أولئك

ص5مص
285.."صلاتهينقر!،محصمدملةغيرعلىماتماتلوهذاترون"

284"الشيطانقرنيبينكانتإذاحتىالشمسيرقبيجلس،المنافقصلاة"تلك

84البطاقةحديث-"سيئاتهفتوزنحسناتهصحائفله"ثمتخرج

33-34"والليلةاليوأفيالعبدعلىاللهكتبهنصلواتخمس"

-915،178182بالقضاء"أحقفالله،اللهاقضوا"،"يقضىأنأحقاللهدين"

357063-وصملءبينهما،ماوملء،والأرضالسمواتملءلحمد،اولك"ربنا

"العبد..قالماأحقوالمجد،الثناءأهلبعد،شيءمنشئتما

3443-45"غيركإلهولا،جدكلىوتعا،اسمكوتبارك،وبحمدكاللهمسبحانك"

517



الصفحةلمبحثا

052"درجةوعشرينبسبعالفذصلاةعلىتفضللجماعةاصلاة"

023-923"الضفخلفلفردصلاةفلا"

74"قطخيرايعمللممنالنارمنفيخرح"

581،491"يسألونهفجعلواص!اللهرسولعلىثقيفوفد"قدم

92-0992ويكملها"الصلاةيوجز!اللهرلبمولكان"

13.71"ثلاثلإحدىإلامسلمءامريدميحللا"

153،918قريطة"بنيفيإلاالعصرمنكمأحديصلينلا"

135"عرفةيوممنالفجريطلعحتىالحجيفوتلا"

218-90،2223".0فيحتطببحطبامرأنهممتلقد"

83.".الصلاةبإقامإلاالإسلاملىإأجابهمنيقبلص!اللهرسوليكنلم"

156تفريما"النومفيليس"

256منها"عقلتماالاصلاتكمنلكليس"

042"الشيطانعليهماستحوذإلاالصلاةفيهمتقامولايؤذنلاقريةفيللاثةمن"ما

-912،152،184185العصر"أدركفقدالشمستغربأنقبلالعصرمنركعةأدرك"من

137الدهر"صيامعنهيقضهلمعذرغيرمنرمضانمنيوماأفطرمن"

1،912-80112"عملهحبطفقدالعصرصلاةتركمن"

2-40602"فليقضاستقاءومنقضاء،عليهفليسصائموهوالقيءذرعهمن"

-01،2225منهتقبللم"،عذر"منإلالهصلاةفلايجبفلمالنداءسمعمن"

228صلاها"التيالصلاة

925الدهر"صامفكانماشوالمنستاواتبعهرمضانصا،من"

251.."الليلنصفقامفكانماجماعةفيالعشاءصلى"من

258.."القائماجرنصففلهقاعداصلىومن،أفضلفهوقائماصلىمن"

،41-1،4819-02125ذكرها"إذايصليهاأنفكفارتهاعنهاأونامصلاةنسيمن"

41666-1،191

282.".السبعوافتراش،الغرابنقرةعن!اللهرسولنهى"

9-01"المصلينقتلعندنهيت"

53والزكاهآاالصلاةبينفزقمنلأقاتلنوالله"
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الصفحةلمبحثا

3-00313.".صلاةيصليولا،الصلاةيخففكان"،تخفيفا"بعدصلاتهوكانت"

028والسجود"الركوعفيصلبهيقململمنصلاةلا،المسلمينمعشريا"

11،52،128صلوا"مالا،":فقال؟نقاتلهمألا:فقالوا..أمراءعليكميستعمل"

يصلئي"يكونأنلعلهلا،":فقال؟عنقهأضربالا

926281-صلاتهفيالمسيءحديث

-80،2132هلا"فحي""،فأجب"،"رخصةلكأجدلا":مكتوماملابنقوله

16،2422-225

228-922منافقإلاعنهايتخلفومارأيتناولقدمسلما..غدااللهيلقىأنسزهمن

عليها:حكمالتيالأحاديث2-

أسانيدها:صححأوصححهاالتيالأحاديثأ-

-2113صحيححديث"اللهلاإإلهلاأنيشهدواحتىالناسأقاتلان"أمرت

55وقاصبيأبنسعدعنصخوقتها"ضيعواولكنكفارا،لكانواتركوهالو"

72801،صحيححديث."الصلاةوعموده،الاسلاملأمرارأس"

227صحةالإسنادبهذاحسبكعذر"منإلالهصلاةفلايجبفلمالنداءسمعدامن

228عباسابنعنصخعذر"منإلالهصلاةفلايجبفلمالنداءسمعمن"

263!سعنهصخوطهورا"مسجداطيبةأرضكلليجعلت"

أوأعلها:ضعفهاالتيالأحاديث-ب

-171118إسنادالهاأعلمولا،الحديثكتبمنشيءفيأجدهالموقتها"ذلكدافإن

291أوغيره،رباحبنعبداللهمنوهملميقاتها"فليصلهاالغدكانوإذا"

02-102،4025معلولحديث((صائموهوالقيءذرعهمن":هريرةبيأحديث

2402-10معلولىحديث!"اللهواستغفريوما،وصم":حديث

225-226عفتانفيهعذر"اتباعهمنيمنعهفلمالنداءسمعمن":حديث

383بخلافهالصحيحةوالأحاديث،يثبتلاثلاثاوالسجودالركوعفيتسبيحهحديث

387-388الصحةعنبعيدخفيفةصلاةيصليل!هأنسارأىانهالعمياءأبيابنحديث

-604804أم،السورةوقراءةتحةالفابينيسكتكانهل!س،عنهالروايةاختلفت

951



الصفحةلمبحثا

..كلها.القراءةبعدسكتتهكانت

804الفاتحةقراءةبعديسكتكانأنهضعيفولاصحيحلإسنادطعنهينقللم

413وهئمولعلهاماجهابنبهاانفرد.،!.الفزوتب)قلجأئهاالمغربفيقراءته

514"محفوظةالزيادةهذهتكونلاأنوأخاف9أبوداود:قال"وبحمدهالعظيمربي"سبحان

124أوغيرهكهيلبنسلمةبنيحىفيهاوهمالزكبتين"قبلاليديننضع"كنا

-224423معلولانطريقانلهاليدينتبلالركبتينوضعفيحجربنوائلحديث

423والانقطاعبالتفردأعلاليدينقبلالركبتينوضعفيحجربنوائلحديث

943بالتفردأعلالركوعقبلالقنوتفيأنسعنالأحولعاصمحديث

446العصرقبليصليكانأنهصحيححديثصطعنهينقللم

والتعديل:والجرحوالتاريخالرواةفيكلامه3-

155ثقة:الأملوكيهوالحمصيأبومثنى

202-102الأئمةضعفه:الأيليعمربنلجبارعبدا

402المسيبابنكذبه:الخراسانيعطاء

226228،جلالتهعلىالسبيعيإسحاقأبوعنهروى،ضعيف:العبديمغراء

203مكةفتحبعدمتاخراكانص!لقراءتهفسماعها،المهاجراتمنتكنلمالفضلأئم

931وغيرهمعينبنيحىوثقه:أمامةأبيبنسهل

91،3387لحالامجهول:لمقدسإبيتأهلمنالعمياءأبيبنالرحمنعبدبنسعيد

533سنةعشرونوله!وتوفي،سنينعشرولأنسالمدينة!اللهرسولقدم

382حالهولاعينهيعرفلامجهوذ،:ثلاثاالركوعفيالتسبيححديثراوبدالسعدبد

382ملازمةالمداومينالصحابةمشاهيرمنليسأوأبوهالسعديعم

اللهطلرسول

124مناكير"...عنده":البخاريقالكهيلبنسلمةبنيحى

422"بهيتفزدفيمابالقويليس":الذارقطنيئقال:عبداللهبنشريك

422أبيهمنيسمعلموائلبقعبدالجبار

052



المبحث

الحديث:لغريبتفسيره-4

.الأعرافسورة:الطوليينطولى

العلامة.:لمئنةا

.المحماةلحجارةا:الرضف

الحديث:مختلففيكلامه5-

إلهلاأنشهادةلجنةامفتاح":وبين"الصلاةلجنةامفتاح"بينلجمعا

أسنانهالأركانوبقيةوالصلاة،المفتاعأصلالشهادةبأن؛"اللهإلا

ينهاكملااللهإن":وبينلميقاتها"فليصلهاالغدكان"وإذا:بينلجمعا

وقتهافيالئانيةبفعلامرهمص!أنه"منكميقبلهثمالرباعن

حديثمعثلاثا،والسجودالركوعفيتسبيحهحديثعنلجوابا

..وجوهمنتسبيحاتعشروسجودهركوعهمقدارأن

صلاةيصلي!هأنسارأىألهالعمياءبيأابنحديثعنلجوابا

ع!
..وجوهمنبطيلكانانهغيرهحديثمع،خفيفة

الصلاة!تطويلهومعاذ"ياأنتأفتان":حديثعنلجوابا

البقرةبهمصلىوأنهتطويلهقصةفيمعاذحديثعنلجوابا

بالقمربهمصلىأئهمنوردماوبينأوالنساء،

الصفحة

303

384

432

76-77

،157191-391

382-383

387-938

938-293

293-393

:ير6-المصطلح
عندهحسنأنهعلىيدلفهذاعنهوسكتسننهفيحديثاأبوداودروىإذا

البخاريعندبحديثماجهابنبهينفردحديثمعارضةتصلحلا
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931

033



*"الأبوابعلى"مرتباالفقه:رابعا*

المبحث

:الوضوء-1

:والمروةالصفافيقولهلىإ"اددهأمرككماتوضا":قولهضمإذا

الذيالترتيبعلىالوضوءوجوبأفاد"بهاددهبدأبماابدؤوا"

ش!اللهدكره

الحيض:2-
4

الظهرتصليأنالشمسغروبقبلطهرتإذاالحائضامرت

والعشاءلمغرباتصلىأنالفيلاخرطهرتوإذاوالعصر،

:الصلاة3-

محدودةمؤقتةعبادةبقضاءليسالأحاديثفيالمذكورالقضاء

الطرفين

نفسفيبلوقتها،غيرفيالصلاةيصللمأونسيانبنومالمعذور

وقتها

المفوتمنالاثمفيأعظمالوقتفيالصلاةلمجموعالمفوت

منهالركعةالمفوتمنأعظمفيهكثرهاوالمفوتكثرها،

فإنه؟القتاليلتحملمماشرعتالخوفصلاةإفي:الحنفيةقول

فلاالالتحامحالوأما،سبحانهاددهأمركمايصلوهاأنيمكنهم

ذلكيمكنهم

علىقريظةبنيلىإالصلاةأخرواالذينالعلماءمنطائفةفضلت

لحقيقة،اعلىل!أمرهامتثلوالأدهم؟الطريقفيصلوهاالذين

تأولواوالاخرون

فيصلأهاالأخرىوقتلىإلجمعاصلاتيإحدىأخرمتى

معذورغيركانوإنالثانيةوقت

أبيعنديليهامنصلاةافسدتالرجالصففيالمرأةوقفتلو

أحمدمذهبفيالقولينوأحد،حنيفة
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الصفحة

277-278
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182

183

185

187-188

091

091

234-235



المبحث

الفذكالرجلصلاتها،تصحلمالنساءصفعنالمرأةانفردتإذا

الرجالخلفوحدهاكانتإذاإلا،الرجالصفخلف

راكعامشىثمالصفدونركعفيمنرواياتثلاثأحمدللامام

مطلقا،تصح:الركوعمنرأسهالامامرفعأنبعدفيهدخابحتى

وإلاصلاتهتصخلمبالنهيلماعاكانإن:والثالثة،تصخولا

صحت

سنة،يجعلهامن:أقسامثلاثةلجماعةاتركمعللصلاةالمصححون

بدونهاوتصخعينفرضهي:يقولومن،كفايةفرضيجعلهاومن

أحدولال!،النبييفعلهولميجوز،لاجنبعلىبالصلاةالتطوع

منهيمنعالأمةجمهورولهذا،ألبتةأصحابهمن

القعوديستطعلملمنإلاجنبعلىالصلاةتجوزلا

صلىلوكمافهوالوقتفيعذرهزالثملعذر،وحدهصلىمن

الصلاةإعادةعليهيجبفلا=لعذرأوعرياناأوقاعدامتيمما

أحد،كلعلىفرضلجماعةاصلاةأنعلىالشريعةأحكامدئت

لوجوه

علىمحافظةإ،جوازهوليسجائز،المطرلأجللجمعا

منفردابيتهفيواحدكليصلئيأنالممكنفمنوإلا،لجماعةا

صلىإذاالقياموأطاقلجماعةافيالقياميستطعلمإذاالمريض

القياموتركجماعةصلىوحده

فيالكثيرالعملويعملون،الاماميفارقونالخوفحاللجماعةا

تحصيللأجل؛الصلاةوسطفيمنفرداالاماميجعلونو،الصلاة

لجماعةا

لأحديجوزولا،الأعيانعلىفرضالمساجدفيلجماعةاصلاو

تركمعهيجوزلعارضإلاالمسجدفيلجماعةاعنالتخلف

لجماعةوالجمعةا

سجودها؟ولاركوعها،يتئمولم،الصلاةنقرمنحكم

مقامهغيرهيقومولا،الصلاةفيللدخولالتكبيريتعين
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الصفحة

235-236

237-923

924-025

258

258

026

026

026

261

261

268

926

،027278-927



المبخت

الفاتحةتعينينفيلاتيسربماوتقييدهاالصلاةفيالقراءةوجوب

اخروبدليل

يهامرمايفعللمتركهامنوأن،الطمأنينةوجوب

بينفيجمعقالماً،يعتدلحتىالرفعركنفيالطمأنينةتكفيلا

والاعتدالالطمأنينة

منهالرفعفيوالتحميدوالتسميعوالسجود،الركوعفيالتسبيحوجوب

علىصلاتهالص!ىءحديثفييذكرلمبماالتمسكيمكنلا

وجويهاسقاط

لاركنوالطمأنينةوالاعتدالالسجدتينوبينالركوعمنالرفغ

يهإلاالصلاةتصح

فيهاوالتخفيفالتطويلجهةمنص!اللهرسولصلاةمقدار

لىإحاجتهممنأعظمص!اللهرسولصلاةمعرفةلىإالناسحاجة

والشرابالالعاثى

وسجودهركوعهفيتسبيحاتعشريسئحص!النبيكان

ركوعهمنالرفعبعدالاعتدالفيالانتصابيطيلص!النبيكان

وسجوده

والسجودالركوعوإطالةالقياميجازلإتامةالصلاةتصير

لتقاربهارالاعتدالين

والركوعالقيامإطالةوالكسوفالليلصلاةفيص!هديهكان

لاعتدالواوالسجود

الأخرل!نفيتحةالفاقراءةعلىالاقتصارالرباعيةالصلاةفيص!هديهأنالصحيح

المأمومونويتابعهلهافيسجدالسر،صلاةفيالسجدةقراءةللاماميكرهلا

الاعتدالركنيويخففالقيا!،تطويلفييبالغمريركانعلىأنكروا!الصحابة

بهميصليكانكمابالناسيصلواأنالألمةص!النبيأمر

الصلاةزينةمناليدينورفعمينالتبا

لها،وعبودية،اللهلأمروتعظيم،للسنةاتباعالصلاةفياليدينرفع

ركنلىإركنمنالانتقالوشعار
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الصفحة

027

027

،271273

271

273

028

928-993

928

292

292-392

492

792-892

903

312،411

312

337

355

355



المبحث

هيئاتالمصليهيئاتوأحسن،القيامذكرالصلاةأذكارأفضل

الرب!كلاموتلاوةلمجدواوالثناءلحمدبافخصت؛القيام

لذحالتالأنهماوالسجودالركوعفيالقرانقراءةعنلهي

ماالذكرمنفيهماشرعولهذا؛وانخفاضوتطامنوخضوع

تهماهيأيناسب

الركوعفيالتسبيحتركمنصلاةالعلمأهلمنكثيزأبطل

عنهاسهامنعلىالسهوسجودوأوجبعمدا،والسجود

والقولوالقالببالقلب!الربتعظيمالركوعسر

عندولامنهالرأسرفععندولاالسجودعنداليدينرفعيشرعلا

للركعةالقيام

..كثيرةالكبرىومعانيهسرارهوأ،الصلاةسرالسجود

السبعةالأعضاءعلىيسجدأنالواجبالسجودكمالمن

عنيردلمإذ"؟الأعلىربيسبحان"السجودفييقالماأفضل

بغيرهأمرهص!النبي

للمصلثيوراحةالفصل:الصلاةوسطفيالأولىالتشهدجلسةمنلحكمةا

التشهدجلسةاخرالمشروعةالابراهيميةالصلاةفيالمضمنةالمعاني

النبيطأدعيةوعامة،بعدهالدعاءمنأفضلالسلامقبلالدعاء

والعمبرالصبحبعدالذعاءسنتهمنيكنلم،ف!الصلاةكانت

لهفأبيحالسفر،لمشقةالصلاةقصرعليهأواوجبلهأبيحالمسافر

أركانهاتخفيف

سلامهحينلىإالقبلةاستقبالهحينمن!صلاتهسياق

الصلاةاولفيبالنيةالتلفظيشرعلا

بعديسكتكانأثهضعيفولاصحيحلإسناد!عنهينقللم

خلفهمنيقرأهاحتىالفاتحةقراءة

،سورةتحةالفابعديقرأأنالصلاةفيقراءتهفيئهديهكان

تارةومتوسطة،تارةوقصيرة،تارةطويلة
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الصفحة
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،356367
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،361043

361-936

364

367

374

374-376

،376-937

447

381

793-447

893-993

804

904



المبحث

منولاسورةوسطمنالصلاةفيقراءتهفييبتدئصسيكنلم

علىيقتصروتارةيكملها،فتارةأولها،منيقرأكانوإنمااخرها؛

الثانيةالرِكعةفيويكملهابعضها،

الفجرسنةفيإلاباخرهاأوسورةمنبايةقرأأئهسعنهينقللم

الزكعةفييعيدهاوتارة،الركعةفيبالسورةالصلاةفيلطيقرأكان

ركعةفيبسورتينيقراوتارة،الثانية

الصلواتسائرمنأكثرويطيلهاالفجرقراءةيمدسكان

المغربمنالأوليينوفيالفجر،فيبالقراءةيجهرلطكان

صلاةفيالآيةيسمعهمكانوربما.ذلكسوىفيماويسروالعشاء،

أحياناالسر

والعصروالظهر،والعيدينوفجرها،لجمعةاصلاةفيطقراءته

والعشاءوالمغرب

الثانيةعلىصلاةكلمنالأولىالزكعةيطيلطكان

نفسهإليهلتراجع؛هنيئةسكتالقراءةمنفرغإذاص!كان

الركوعفيالمشروعةالأذكار

الركوعمنالرفعفيالاعتدالركنفيالمشروعةالأذكار

السجودفيالمشروعةالأذكار

السجدتينبينالجلسهفيالمشروعةوالأذكارالسنن

بل،الصلاةسننمنأنهاعلىالاستراحةجلسةل!يفعللم

أسنلماإليهالحاجته

والأخيرالأولالتشهدفيالمشروعةوالأذكارالسنن

رفعهبعد،الأخيرةالركعةفيكانسقنوتهأنعلىالأحاديثاتفقت

الصبحصلاةفيواكثره،تركهثئملعارضقنتوأثهالزكوع،من

الركوعقبلمشروعثتهيرىكانومن،بدعةالقنوتيرىكانمن

لخمساالصلواتبعدلمشروعةاوالأذكارالزواتبال!نن

526

الصفحة

904

904

904

904-041

041

411-414

412

415-416

417

426-428

428-942

942-043

،431-433

442-443

433-437

437-442

445-447



المبحث

أوتفصيلا:اجمالاذكرهاالتيالصلاةفيالخلافيةلمسائلا*

الصلاةتاركقتل

تاركهاقتلكيفتة

المرتدوبينبينهوالفرقتاركهااستتابة

قتلهقبلتاركهادعاءشرط

أوثلاثأوصلاتينبصلاةتاركهاقتل

تاركها؟كحكموأركانهاالصلاةشروطتركهل

الجمعةصلاةحكم

العيدصلاةحكم

لجمعةاصلاةتاركحكم

والزكاةلحجواكالصوم،الأخرىالإسلامنيمباتاركقتل

؟أوردةحداالصلاةتاركيقتلهل

(الكتابفيمسالةأطول(وهيالصلاةتارككفر

أوقضاءأداءصلاهاثمعنهاأونامنسيهاإذاالصلاةتسميةفيالنزاع

محض.لفظي=نزاع

لهيجوزأمالفور،علىالمفوتةالضلاةفعللىإالمبادرةتجبهل

التاخير؟

وقتها؟خرححتىعمداتركهااذاالصلاةقضاءينفعههل

بقتالمشغوذوهوالصلاةأدركتهمنأن:وهي،المسايفةمسالة

بينهما؟أويخير،حالهعلىأويصلييؤخرها،أنلههلالعدو

لا؟أم،جماعةالضلاةعلىيقدروهو،وحدهصلىمنصلاةتصحهل

سنة؟أمفرضلجماعةاصلاة

تاركها؟عصيانمعتصحأم،الصلاةلصحةشرطلجماعةاصلاةهل

..أقوالثلاثةفيهالمسجد؟يتعينأم،بيتهفيلجماعةاصلاةفعللههل

..قولانصلاتهصحةففيعذر،غيرمنجماعةبيتهفيصلىإن

527

الصفحة

6-17

6-7

17-21

21-22

22-92

92-03

03

32-35

35

36-04

04-42

42-701

117-118

118-123

123-602

186-188

702

702-246

246-261

261-268

265-267



المبحث

:لصوما-4

أونسيانلنومالصلاةكمؤخروالسفرالمرضفيالصوممؤخر

الصومفيالمعذورينوالمسافرالمريضحكمعلىسبحانهاللهنمق

الصومعليهيحرمبحيثواجبايكونقدبالمرضالفطر

،الصوممنأفضلأوأثه،طائفةعندواجبإماالسفرفيالفطر

عليهيشقلالمنمنهأفضلأوالصومسواء،أوهما

مامكانيومقضاءوكفَررمضاننهارفيجامعمنعلىيجبهل

أوالاطعامبالعتقكفرلووالثالث،يجبلاأو،عليهيجبأفطر؟

فلا!الأوجب

أوالركبتينباليدينللسجودلخرورامسألة

لحج:ا-5

العمربنفادإلاوقتهيفوتلاالذي،الحجفيالدينبقضاء!أمر

؟لناسولالعامدوقتهغيرفييقضىلاالحجفيالجماررمي

عنهاينوبفيماالذملوجوب

اللهعلىالدخولومحل،الحبئمقصودالحبئفيالزيارةطواف

لهكالمقدماتقبلهوما،وزيارته

الضحايا:-6

فرضابواجبةليستالضحايا

:والقصاصلحدودا7-

الإثمفيإلاسواءوناسياعامدالها،المتلف،الأموالعلىلجانيا

نسختثمجائزةكانتالماليةالعقوباتبأنالقولرد

لحداوجبلوكما،عليهيجبلامنلىإالعقوبةتعديةيجوزلا

لحملاإلىالعقوبةتسريلئلا؛تضعحتىعليهايقاملافإنهحاملعلى

سنةلتركهمالمسلمينمنطائفةبعقوبةيهئمانهص!اللهبرسوليظنلا

علانيتهم،يقبلكانبل؛نفاقهمعلىالمنافقينيعاقبص!يكنلم

اللهلىإسرائرهمويكل
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الصفحة

168

168

168-916

168-017

602

418-424

018

914

361

914

914

921

222

223

223



*وقواعدهالفقهأصول:خامساكم

الصفحةالمبحث

43الكفايةعلىوالواجبالعينعلىالواجببينالفرق

111جداضعيفمفهوماللقبمفهوم

122الفورعلىالمطلقةورسولهاللهاوامر

122المطلقةفينفاهامنأكثرالمقيدةفيورسولهاللهأوامرفيالفوريةأوجب

126والمضيقالموشعالواجب

144ركنلنفيتنتفيوإنمافيها،مستحبلنفيتنتفيلاالشرعيةالحقيقة

أجزائهامنوجزءأركانها،من

167الساهيإلامرادهيكنلمالأحكامبهعفقإذاالشارعكلامفيالناسي

183وبين،والناسيالعامدبينومواردهامصادرهافيفزقتقدالشريعة

جائزغيربالآخرالنوعينأحدلحاقف!؛وغيرهالمعذور

216بهبالاتيانإلالهممتثلاالمأموريكونلاأوحالبصفةالمقيدالأمر

والحالالصفةتلكعلى

223لأعلاهماهماأدناتركواجبانتزاحمإذا

422فيهرخصةلابانهالتبارعصزحإذاولاسيما،للوجوبالمطلقالأمر

228اخرصحابييخالفهلمإذاالصحابيقولحجئة

032للوجوبالأمر

112القائلينوبين،لجماعةالصلاةالمؤكدةبالسنيةالقائلينبينلفظيلخلافا

بدونهاالصلاةويصححون،المؤكدةالسننتاركيؤثمونلأنهمبوجوبها؟

923يهلجاهلافيتركولكنالفساد،يقتضيالنهي

42-4829أمرأولارتكاب،أوشرط،ركنلفواتيكونأنإماالطاعةقبولنفي

أجرهافابطلقارلهامحرم

925الشرعنصوصفيممتنعغيربالمستحبالواجبتشبيه

278أنيجوزفلا!،مرادهوتبينبعضا،بعضهايبينلحديثاألفاظ

بقئتهاويتركمنها،بلفظيتعفق

952



المبحث

الأفعالفيالعرفلىإويرجع،فيهإليهيرجعحدلهفيمااللغةلىإيرجع

العرفية

كماوهيئاتهاوصفاتهاالعباداتمقاديرلمعرفةالشارعلىإيرجع

أصلهافيإليهيرجع

بمنعلمهلعدمحكمهينقيأنلأحديجوزلاعليهالشرعيةالأدلةقامتما

مابوجهمعارضايكونأنيصلحلابهقالبمنالعلموعدم،بهقال

والنسخ:الاجماع-

كثيرإبطاللىإسلماوالاجماعالئسخدعوىالناسمنكثيراتخذ

السننمن

دعوىولاجماعإبدعوىأبداصحيحةلسهص!اللهلرسولتتركلا

وحفظتهالأمةنقلتهمتأخر،صريحصحيحناسخيوجدأنإلا،نسخ

سنةم!اللهلرسولوجدواإذاأنفمكلهمالإسلامأئمةطريق

ولانسخ،جماعإدعوىولا،بتأويليبطلوهالمصريحةصحيحة

جماعاتالادعوىوغيرهماوالشافعيأحمدكالامامالأئمةأنكر

الخلافبعدمالعلملا،بالخلافالعلمعدمحاصلهاالتي

؟الخلافبعدالإجماعينعقدهل

؟الاجماعفييقدحهلالواحدخلاف

متأخرمقاوممعارضوجودالنسخشروطمن

وتحفظ،حفظهيلزمهاالذيالناسختضيعأنالأمةعلىمحال

بهالعملبطلقدالذيالمنسوخ

ونحوهماوالنسخجماعالالدعاوىإنكاراالناسأعظممنحمدوأالشافعي

أولاالركبتينبوضعالركبتينقبلاليدينوضعفيالنسخدعوى

القنوتمشروعيةفيالنسخدعوى

المحكي:لخلافاوعدموالاتفاقالإجماعات-

،الذنوبأعظممنعمداالمفروضةالصلاةتركأنالمسلمونيختلفلا

والاخرةالدنيافيوخزيهوسخطهاللهلعقوبةمتعرضوانهالكبائروأكبر

053

الصفحة

338

338

221

221

222

017

176

176

221

221

222

042-421

437



المبحث

فاتتهفقدرقتهاخرجحتىعمذاالصلاةتركمنأنعلىمجمعةالأمة

الص!خلفوحدهاالمرأةصلاةصحةعليالناسجماعإ

فعلهاكمالعنوقتهايضيقأنلىإعمداالصلاةتأخيريحللاانلهلاخلاف

منهماورفعهوسجودهركوعه،معتدلةكانتص!صلاتهأنعلىالصحابةاتفق

531

الصفحة

136

232

013

336



وعلومهما*واللغةالنحو:سادسا*

المبحث

1-النحو:

لمبتدأاعلىلخبراانحصارعلىيدذمعزفتينلخبرواالمبتدأإتيان

فائدتين:الفصلمعيفيدوالخبرالمبتدأبينالفصلضميرإدخال

بالمسندإليهالمسندواختصاصالاسناد،قوة

واجبأقبل:معناهأمر،فعلاسمهلا""حيئ

فيهالمقارنةتستلزمولا،الفعلفيالمشاركةتقتضدالمعية

علىزائداقدراتفيدوهيقبلهالمابعدهامامصاحبةالمعيةحقيقة

لمشاركةا

؟

اللنة:-2

الصفحة

61

61

62-

214

217

218

الفعلبلفظهـاتيانهوثبوتهلزومهعلىيدلالاسمبلفظالشيءإتيان

وحدوثهتجذدهعلىيدل

المسفىكمالبحصولمؤذنواللامبالألفالاسمتصدير

فعلهثبوتيفيدالشيءحبوط

،471الذكروضدعمدا،للتركويكون،الئركهوالعربلسانفيالنسيان

المسمىحقيقةنفييقتفيىقدالنفي

المسمى،ذلكذهببعضهاذهبإذاأمورلمجموعاسماكانما

لهبركنليستالتيأجزائهمنلا،أركانهمنكانإذاسيماولا

سهونسيانإلايكنلمبالذكرقوبلإذاالنسيان

وجهكلمنعليهللمفضلالمفضلمناقضةمعيحصلالئفضيل

مقصودهبهوحصل،أثرهعليهترتبماالمطلقالصحيح

بأنفسهماقائمتينجملتينتقديرفيالكلامتجعلالحمد"ولكزببنا"مثلفيالواو

378-عليهتدلبقرينةانقضائهبعدمابدبرهيرادوقدالأخير،جزؤهالشيءدبر
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61

61

901

164

142

74

165

256

358

937



المتنوعة*واللطائفالمتفرقاتفهرسسابعا:*

الصفحةلمبحثا
ير

07بنبيواوهامانوفرعونقارونمعالقيامةيوميكونالصلاةتاركأنحديث

الكفرةرؤوسمنلأنهمبالذكرهؤلاءخصوإنماخلف،

07فهوملكهشغلهوإن،قارونمعفهومالهعنهاشغلهإنالصلاهعلىالمحافظةتارك

خلفبنأبيمعفهوتجارتهشغلهوإن،هامانمعفهورياستهشغلهوإن،فرعونمع

061العلممنبالشاذأخذمنالعلمفيامامايكونلا

257يؤاخذهلموانالعاجزعلىالقادرالعامل!هاللهيفضل

274حتىصلاتهفيوالمسسيءبولتهإكمالعلىالمسجدفيبالمن!النبيأقر

ولطفهرفقهمنوهذا،تنفيرهوعدمالتعليممنلتمكينهأنهاها

533





لمصادر*والمراجعافهرس*

للبحث،المشكاةدار:ت،للبوصيريالعشرةالمسانيدبزوائدالمهرةلخيرةاإتحاف.

هـ.0241للنشر،الوطندار،إبراهيمبنسرياتميمأبو:شرافبإ

:تحجر،ابنللحافظ،العشرةأطرافمنالمبتكرةبالفوائدالمهرةإتحاف.

طبع،الاسلاميةلجامعةباالنبويةوالسيرةالسنةخدمةبمركزالباحثينمنمجموعة

هـ.5141،الأولى،الشريفالمصحفلطباعةفهدالملكمجمع

بنالملكعبد:ت،المقدسيالواحدعبدبنمحمدللضياء،المختارةالأحاديث.

هـ.0141،الأولى،المكرمةبمكةلحديثةاالنهضةمكتبة،دهيش

أهلملتقىنشر:،عبداللطيفعمرولمحمد،لميزانافيومرويّاتأحاديث.

هـ4261الأولى،المكرمةمكة،لحديثا

مكتبة،عكاشةبنحسين:ت،الاشبيليلحقالعبد،الكبرىالشرعيةالأحكام.

هـ2241،لىلأواالرشد،

السامرائي،وصبحيالسلفيحمدي:ت،الاشبيليلحقلعبدا،الوسطىالأحكام.

هـ.6141الرشد،مكتبة

الرسالة.مؤسسة،السامرائيصبحي:ت،نيللجوزجا،الرجالأحوال.

.ببيروتلمعرفةا1دارنشر،ليالغزاحامدلأبي،الدينعلومإحياء.

مكتبة،حمودةعطيةمجدي:ت،المقدلمىعبدالواحدبنلعبدالغني،الصلاةأخبار.

هـ.4241،لىالأوبمصر،عباسابن

الثالثة،،الاسلاميةالبشائردار،عبدالباقيفؤادمحمد:ت،للبخاريالمفرد،الأدب.

هـ.9041

الاسلامي،المكتب،نيالألباللشيخ،السبيلمنارأحاديثفيتخريجالغليلإرواء.

هـ5041،الثانية

فلعجي،عبدالمعطي:تعبدالبر،لابنالأمصارعلماءلمذاهبلجامعاالاستذكار.

هـ.1341،لىالأو،الدينيةالثقافةومكتبةالوعيدار

حزمابندار،القيسيإياد:ت،الجوزيةقيمابنللاماملمنسوبا،الصلاةأسرار.

.م3002،بلبنان
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بنلحبيبا:ت،البغداديعبدالوهابلقاضىلخلافامسائلنكتعلىالاشراف

هـ.0421،الأولى،حزمابندارطاهر،

دارنشر،البجاويعلي:ت،العسقلانيحجرلابن،الصحابةتمييزفيالاصابة

هـ.1141،لىالأو،لجيلا

مكتبة،للألبانيتراها،كالكالتسليملىإالتكبيرمن!النبيصلاةصفةكتابأصل

هـ.0241،لىالأو،لمعارفا

الدينمحييمحمد:ت،الجوزيةقيملابن،العالمينربعنالموقعينإعلام

هـ.7913،الثانيةالفكر،دارلحميد،عبدا

دار،سلمانحسنمشهور:ت،الجوزيةقيملابن،العالمينربعنالموقعينإعلام

هـ.4231لىالأو،لجوزياابن

.م2002،عشرةلخامسةا،للملايينالعلمدار،الزركليلخيرالدين،الأعلام

المصريّة،الكتبدارمطبةباشا،زكيأحمد:ت،الكلبيمحمدبنلهشام،الأصنام

.م5991،الثالثة

:ت،تيميةابنالإسلاملشيخ،لجحيماأصحابلمخالفةالمستقيمالضراطاقتضاء

الاسلاميةالشؤونوزارةتوزيع،الكتبلمعادارنشر،العقلعبدالكريمبنناصر

هـ.9141،السابعة،السعودئةالعربيةلمملكةباوالأوقاف

،والأنسابوالكنىالأسماءفيوالمختلفالمؤتلفعنالارتيابرفعفيالاكمال

هـ.1141،الأولى،العلميةالكتبدارنشر:ماكولا،ابنللحافظ

دار،لجملاإسماعيلحسين:تالعيد،دقيقلابن،الأحكامبأحاديثالالمام

هـ.2341،الثانية،الدوليةالمعراج

الأولى،،العبيكانمكتبة،الكلوذانيالخطابلأبيالكبار،المسائلفيالانتصار

هـ.1341

هـ.2241لىالأوبمصر،اللواءدار،لمطلبعبدافوزيرفعت:ت،للشافعي،الأم

الأولى،،ببيروتالفكردار،الباروديعمراللهعبد:ت،للسمعاني،الأنساب

.م8991

هـ.3041،الثانية،الاسلاميالمكتب،نيالألبا:ت،شيبةبيألابن،الايمان

علوممؤسسة،اللهزينالرحمنمحفوظ:تللبزار،البزار،مسندمنالزخارالبحر

هـ9041،لىالأو،لحكمواالعلوم،ومكتبةالقران
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.م8291،الثانية،العربيالكتابدار،نيللكاسا،الشرائعترتيبفيالصنائعبدائع

،الفوائد،لمعادار،العمرانمحمدبنعلي:ت،الجوزيةقئملابنالفوالد،بدايع

هـ.5241،لىلأوا

هجر.دار،التركيعبدالمحسنبنعبدالله:ت،كثير،لابن،والنهايةالبداية

.ببيروتالمعرفةدار،للشوكاني،السابعالقرنبعدمنبمحاسنالطالعالبدر

دار،حلاقحسنمحمد:ت،للشوكاني،ال!ابعالقرنبعدمنبمحاسنالطالعالبدر

هـ27410،لىالأو،بدمشقكثيرابن

ابنالدينلسراجالكبير،الشرحفيالواقعةوالاثارالأحاديثتخريجفيالمنيرالبدر

الهجرةدارنشر،كمالبنوياسرسليمانبنوعبداللهالغيطأبومصطفى:ت،الملفن

هـ.5241،لىلأوا،بالرياض

:ت،الفاسيالقطانابنللحافظ،الأحكامكتابفيالواقعينوالايهامالوهمبيان

هـ.1841،الأولى،بالرياضطيبةدارنشرسعيد،ايتحسين

.المنهاجدار،النوريمحمدقاسم:تللعمراني،الشافعيالاماممذهبفيالبيان

دارنشر:،المحققينمنمجموعة:ت،للزبيدي،القاموسجواهرمنالعروستاج

لهداية.ا

القنوجي،خانحسنلصديقوالاخر،الأولالطرازماثرجواهرمنالمكللالتاج

هـ.1382بالهند،العربيةالهندتةالمطبعة،الذينشرفلحكيمعبدا:ت

العلميالبحثمركز،سيفنورمحمدأحمد:ت،الدوريرواية،معينابنتاريخ

هـ.9913،لىالأو،لمكرمةابمكةالاسلاميالتراثوإحياء

العلمية،الكتبدار،حسنكسرويسيد:ت،نيالأصبهانعيملأبي،أصبهانتاريخ

هـ.0141،لىلأوا

،تدمريالسلامعبدعمر:ت،للذهبي،والأعلامالمشاهيرووفياتالاسلامتاريخ

هـ.7041،الأولى،العربيالكتابدار

لى،الأو،الصميعيدار،اللحيدانإبراهيمبنمحمد:ت،للبخاري،لأوسطاالتاريخ

هـ.1841

لى،الأو،بحلبالوعيدارزايد،إبراهيممحمود:ت،للبخاري،الأوسطالتاريخ

هـ.7913

العلمئة.الكتبدارتصوير،،البخاريإسماعيلبنمحمدللامامالكبير،التاريخ
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لفكر.دارانشرة،البغداديللخطيببغداد،تاريخ

الننكت:ومعه،المزيالدينجمالللحافظ،الأطرافبمعرفةالأشرافتحفة

دارنشر،الدينشرفعبدالصمد:تحجر،ابنللحافظ،الأطرافعلىالظراف

هـ.4141،الثانية،بالقاهرةالاسلاميالكتابدارمطبوعةعن،لحديثةاالفاروق

عبدالله:ت،العراقيزرعةبيأللحافظ،المراسيلرواةذكرفيالتحصيلتحفة

.م9991،بالرياضالرشدمكتبةنشر:،نوارة

ديبحمزة:ت،نيالأصبهاطالببيأللقاضيالكبير،الترمذيعللترتيب

هـ.6041،لىالأوالأقمى،مكتبة،مصطفى

العلمية،الكتبدار،الدينشمسإبراهيم:ت،للمنذري،والترهيبالترغيب

هـ.7141،لىالأو

بكر:ت،العثيمينعبدالعزيزبنلصالح،الحنابلةمعرفةلمريدالسابلةتسهيل

هـ.0141،لىلأوا،لرسالةاأبوزيد،

الفريوائي،لجبارعبدابنعبدالرحمن،المروزينصربنلمحمد،الصلاةقدرتعظيم

هـ.6041،الأولى،النبوئةالمدينةفيالدارمكتبة

سامي:ت،السلفأضواءدار،الهاديعبدلابن،حاتمأبيلابنالعللعلىتعليقة

هـ.4231،الأولى،اللهجادبنمحمدبن

عبدالرحمنسعيد:ت،العسقلانيحجرلابن،البخاريصحيحعلىالتعليقتغليق

هـ.5041،لىالأوعمار،ودارالإسلاميلمكتبا،القزقي

هـ.1041،ببيروتالفكرداركثير،لابن،العظيمالقرانتفسير

المكتبةنشر،الطيبمحمدأسعد:ت،الرازيحاتمبيألابن،القرانتفسير

بصيدا.العصرية

الرشد،مكتبةمحمد،مسلممصطفى:ت،الصنعانيالرزاقلعبد،القرانتفسير

هـ.0141،لىلأوا

هـ.3041،الأولى،العلميةالكتبدارنشر،الثوريسفيانتفسير

العسقلاني،حجرابنللحافظالكبير،الرافعيأحاديثتخريجفيلحبيراالتلخيص

.ببيروتالمعرفةدارتصوير،اليمانيهاشمعبدالله:وتعليقتصحيح

،بالرياضالرايةدار،نيالألباللشيخ،السنةفقهأحاديثتخريجفيلمنةاتمام

هـ.9041،الثالثة
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إبراهيم،أسامة:تعبدالبر،لابنوالأسانيدالمعانيمنالموطأفيلماالتمهيد

هـ.0241،لىالأو،لحديثةاالفاروق

الكتبدار،شعبانصالحأيمن:ت،لهاديعبدالابن،التعليقأحاديثتحقيقتنقيح

.م8991،لىلأوا،العلمية

مؤسسةمرشد،وعادلالزيبقإبراهيم:ت،العسقلانيحجرلابن،التهذيبتهذيب

هـ.6141،الرسالة

عوادبشار:ت،المزيالدينجمالللحافظ،الرجالأسماءفيالكمالتهذيب

هـ.5141،السادسة،الرسالةمؤسة،معروف

إبراهيمب!العزيزعبد:ت،خزيمةلابن،عزوجلالربصفاتوإثباتالتوحيد

هـ.4141،لخامسةاالرشد،مكتبة،الشهوان

لهندية.اللطبعةالفكردارمصورةالبستي،حبانابنحاتملأبي،الثقات

هـ.1241،الثانية،اليمامة،الأخضريالأخضر:ت،لحاجبالابنالأمهاتجامع

،لجوزياابندار،الزهيريالأشبالبيأ:تعبدالبر،لابن،وفضلهالعلمبيانجامع

هـ.9141،لرابعةا

عبدالمحسنبنعبدالله:ت،الطبريجريرلابن،القرانايتاويلعنالبيانجامع

هـ.2241،لىالأوهجر،دار،التركي

نشر،السلفيحمدي:ت،العلاثيللحافظ،المراسيلأحكامفيالتحصيلجامع

هـ.7041،الثانية،ببيروتالكتبلمعا

رجبلابن،الكلمجوامعمنحديثاخمسينشرحفيلحكمواالعلومجامع

السابعة،،الرسالةمؤسسة،باجسوإبراهيمالأرناؤوطشعيب:ت،لحنبليا

هـ.1741

،الطحانمحمود:ت،البغداديللخطيب،السامعوادابالراويلأخلاقلجامعا

هـ.3041،المعارفمكتبة

لهندية.اللطبعةالعلميةالكتبدارمصورة،الرازيحاتمبيألابن،والتعديللجرحا

بيالبامصطفىمكتبةالمختار،الدرعلىالمحتارردوهو،عابدينابنحاشية

هـ.4041،الثالثة،لحلبيا

.ببيروتالفكردارنشر،للدسوقيللدردير،الكبيرالشرحعلىالدسوقيحاشية
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الجوزية،قيملابنتهذيبهمع،أباديداود،للعظيمأبيسننشرحفيالمعبودعون

السلفيةالمكتبةصاحبعبدالمحسنمحمدنشر،عثمانمحمدعبدالرحمن:ت

هـ.1388،الثانية،المنورةبالمدينة

هـ.9141،لىالأو،العلميةالكتبدارنشر،للماورديالكبير،لحاويا

الرياندارنشر،الأصبهانينعيمأبيللحافظالأصفياء،وطبقاتالأولياءحلية

هـ70410،لخامسةا،بالقاهرةللتراث

إسماعيلحسين:ت،للنووي،الاسلاموقواعدالسننمهماتفيالأحكامخلاصة

هـ.1841،لىالأو،الرسالةمؤسسة،لجملا

التركي،عبدالمحسنبنعبدالله:ت،للسيوطيبالمأثور،التفسيرفيالمنثورالدر

هـ.4241،لىالأوهجر،دار

:ت،العليمياليمنلأبيأحمد،الامامأصحابتراجمذكرفيالمنضدالدر

التوبة.دارمكتبة،العثيمينعبدالرحمن

لجيل،ادار،فرغليعبدالحفيظ:ت،للحريري،الخواصأوهامفيالغواصدرة

هـ.7141،لىلأوا

العلمية.الكتبدار،فرحونلابن،المذهبعلماءأعيانمعرفةفيالمذهبالديباج

أحمد،الكاتبالدينسيف:وتعليقتقديم،شرحهمع،الصلتأبيبنأميةديوان

.ببيروتلحياةامكتبةدارمنشورات،الكاتبعصام

لى،الأو،الاسلاميالغربدار،المحققينمنمجموعة:ت،،للقرافيالذخيرة

.م4991

العلمية.الكتبدارالنجار،ابنالدينمحب:تأليفبغداد،تاربخذيل

مكتبة،العثيمينعبدالرحمن:ت،الحنبلىرجبلابن،الحنابلةطبقاتعلىالديل

هـ.5241،لىلأوا،العبيكان

التراثمركز:نشر،النبيعبدربعبدالقيوم:ت،للعراقي،الاعتدالميزانذيل

هـ.6041،لىالأو،القرىأمبجامعة

.ببيروتالعلميةلمكتبةاتصويرشاكر،محمدأحمد:ت،للنبافعي،الرسالة

أمرير،لحاجامحمودشكورمحمد،للطبرانيالصغيرالمعجملىإالدانيالروض

هـ.5041،الأولىعمار،ودارالاسلاميالمكتب

هـ.2141،الثالثة،الاسلاميلمكتبا،للنووي،المفتينوعمدةالطالبينروضة



الأرناؤوطشعيب:ت،لجوزئةاقيملابنالعباد،خيرهديفيالمعادزاد.

عشر،الرابعة،الاسلاميةلمناراومكتبةالرسالةمؤسسة،الأرناؤوطوعبدالقادر

هـ.7041

الاسلامي،للكتابلخلفاءادار،الفريوائيعبدالرحمن:ت،السريبنلهنادالزهد.

هـ6041،لىالأو

،المشكاةدار:نشر،الغنيموغنيم،إبراهيمياسر:ت،نيالسجستاداودلأبيالزهد،.

هـ.4141،لىالأو

العلمية.الكتبدار،الأعظميالرحمنحبيب:ت،المباركبنلعبداللهالزهد،.

عبداللهبنموفق:ت،والتعديللجرحافيالمدينيلابنشيبةأبيابنسؤالات.

هـ.4041،الأولى،لمعارفامكتبةعبدالقادر،

دارمكتبةمنصور،محمدزيادتأحمد،للامامنيالسجستاداودبيأسؤالات.

هـ.4141لىالأو،المنورةلمدينةبالحكمواالعلوم

عبداللهبنموفق:ت،والتعديللجرحافيللدارقطنيالنيسابوريلحاكماسؤالات.

هـ.4041،الأولى،المعارفمكتبةعبدالقادر،بن

الكتبطبعة،نيالألباللشيخوفوائدها،فقههامنوشيءالصحيحةالأحاديثسلسلة.

هـ.7041،الثانية،المعارفبمكتبةوطهـ.5041،الرابعة،الاسلامي

ني،الألباللشيخ،الأمةفيالسئوأثرهاوالموضوعةالضعيفةالأحاديثسلسلة.

هـ.1241،المعارفبمكتبة،الخامسة

.ببيروتالفكردار،الباقيعبدفؤادمحمد:ت،ماجهابنسنن.

هـ.1421،الثانية،السلامدارنشر:،ماجهابنسنن.

هـ.1241،الثانية،السلامدارنشر:داود،بيأسنن.

لحديثادارالسيد،وعادلالذعاسعبيدعزت:ت،نيالسجستادوادبياسنن.

هـ.3881،لىلأوا،ببيروت

الثانية،،ببيروتالريانومؤشسمةبجدةالقبلةدار،عوامةمحمد:تدواد،بيأسنن.

هـ.5241

دارمصورة،الحلبيبيالبامصطفىطشاكر،محمدأحمد:ت،الترمذيسنن.

العلمية.الكتب

.م6991،لىالأو،الاسلاميالغربدار،معروفعوادبتبار:ت،الترمذيسنن.
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هـ.1241،الثانية،السلامدارنشر:،الترمذيسنن

علىالمغنيالتعليقوبذيله،اليمانيهاشمعبداللهالسيدةت،رقطنيالداًسنن

.بالقاهرةللطباعةلمحاسندارا،اباديللعظيمالدارقطني

مؤسسة،الأرناؤوطشعيب:تحقيقهعلىأشرف،النسائيللامام،الكبرىالسنن

هـ.2241،لىالأو،الرسالة

هـ1241،الثانية،السلامدارنشر:،الصغرىالنسائيسنن

بنمحمدللضياء،والسلامالصلاةأفضلعليهالمصطفىعنوالأحكامالسنن

هـ.5241الأولى،عسيريماجددار،عكاشةحسينت،المقدسيعبدالواحد

عليهم:أشرف،المحققينمنمجموعة:ت،الذهبيللحافظالنبلاء،أعلامسير

هـ.9141،عشرةالحادية،الرسالةمؤسسةنشر،الأرناؤوطشعيب

لى،الأو،لجيلادارسعد،الرووفعبدطه:ت،هشاملابن،النبويةالسيرة

هـ.1141

أكادمي،نشاطالبستوي،عبدالعليمت،للجوزجاني،الرجالأحوالفيالبنجرة

هـ.1141لىالأو،بالرياضالطحاويدارتوزيع،باكستانأباد،فيصل

ابنأحمد:ت،اللالكائياللههبةللحافظ،لجماعةواالسنةأهلاعتقادأصولشرح

هـ.0241،السادسة،طيبةدارط،الغامديحمدانسعد

.الأرناؤوطوشعيبالشاويشزهير:ت،للبغوي،السنةشرح

،العبيكانمكتبة،العطيشانصالحسعود:ت،تيميةلابن،الفقهفيالعمدةشرح

هـ.3141،لىلأوا

الكتب،لمعادارنشر:الأسمر،راجيت،التبريزيللخطيب،تمامأبيديوانشرح

هـ.3141،لىلأوا

الثقافةوزارةمنشورات،نعمانرشيدخلف:ت،ليللصو،تمامبيأديوانشرح

.ببيروتوالنشرللطباعةالطليعةدار،م7891سنة،العراقيةلجمهوريةباوالفنون

الثانية،الرشد،مكتبة،إبراهيمبنياسر:ت،بطاللابن،البخاريصحيحشرح

هـ.2341

الثانية،،ببيروتالعربيالتراثإحياءدارنشر،للنووي،مسلمصحيحشرح

.م2913
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السيواسي،الهمامبنالدينلكمال،نيللمرغيناالهدايةعلىالقديرفتحشرح.

الأميريةلطبعةببيروتصادردارمصورة،للبابرتىالعنايةوشرحه،لهدايةاوبهامشه

هـ.5113،ببولاق

عبدالله:ت،الزركشيعبداللهبنمحمدالدينلشمس،الخرقيمختصرسرح.

هـ.1341الأولى،العبيكانمكتبةط،الجبرين

الرسالة،مؤسسة،الأرنؤوطشعيب:ت،الطحاويجعفرلأبيالاثار،مشكلشرح.

هـ.8041،لىالأو

العلمية،الكتبدار،زغلولبسيونىالسعيدمحمد:ت،للبيهقي،الايمانشعب.

هـ.0141،لىالأو

الثالثة،،الرسالةمؤسسة،الأرنؤوطشعيب:ت،بلبانابنبترتيبحبانابنصحيح.

هـ.1841

الثانية،،الاسلاميالمكتبنشر،الأعظميمصطفىمحمد:ت،خزيمةابنصحيح.

هـ.2141

هـ.1421،الثانية،السلامدارنشر،البخاريصحيح.

.ببيروتالعربيالتراثإحياءدار:نشر،الباقيعبدفؤادمحمد:ت،مسلمصحيح.

هـ.1421،الثانية،السلامدارنشر،مسلمصحيح.

بمصر،الوفاءدارفي،لمعاطيأبواعادل:ت،الاشبيليلحقلعبداوالتهجد،الصلاة.

هـ.3141،لىالأو

الكتابدارمطابع،زيداننصرحسني:ت،الترمذيللحكيم،ومقاصدهاالضلاة.

0م6591بمصر،العربي

الغرباءمكتبة،الشلاحيعايضبنصلاح:ت،دكينبنالفضلنعيمبيلأ،الصلاة.

هـ.1741،لىالأو،النبوئةلمدينةباالأثرية

محمود:ت،ئيللنسا،لمتروكينواالضعفاء:ومعه،للبخاريالصغير،الضعفاء.

هـ.6913،لىالأو،بحلبالوعيدارزايد،إبراهيم

محمود:ت،ئيللنسا،لمتروكينوالضعفاءا:ومعه،للبخاريالصغير،لضعفاءا.

هـ.6041،ببيرو!لمعرفةادارزايد،إبراهيم

العلمية،المكتبةدار،قلعجيأمينالمعطيعبد.تللعقيلي،الكبير،الضعفاء.

هـ.4041،لىلأوا
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الوفاء،دار،لهاشمياسعدي:ت،البرذعيسؤالاتعلىالرازيوأجوبةالضعفاء

هـ.9041،الثانية

مكتبةعبدالقادر،بنعبداللهبنموفق:ت،رقطنيالداًللحافظ،لمتروكونواالضعفاء

هـ.4041،لىالأو،لمعارفا

الكتبمؤسسة،لحوتاوكمالالضناويبوران:ت،للنسائي،والمتروكونالضعفاء

هـ.5041،لىالأو،الثقافية

العامةالأمانة،العثيمينعبدالرحمن:تالفراء،يعلىبيألابنالحنابلةطبقات

هـ.9141،عاممائةبمرورللاحتفال

محمودولحلو،اعبدالفتاح:ت،السبكيالدينلتاج،الكبرىالشافعيةطبقات

.1341،الثانيةهجر،دار،الطناحي

.ببيروتصادردارنشرسعد،لابن،الكبرىالطبقات

هـ.2913،لىالأوبمصر،وهبةمكتبةالذاوودي،الدينلشمسالمفسرينطبقات

هـ.0141،الثانيةكثير،ابندار،السواسمحمدبنياسين:ت،للخطابي،العزلة

السامرِائي،صبحي:ت،الأصبهانيأبوطالبالقاضيرتبهالكبير،الترمذيعلل

لى،الأو،الكتبلمعادارنشر،الصعيديخليلمحمودو،النوريلمعاطيوأبوا

هـ9041

وخالدلحميداسعدبإشراف،الباحثينمنفريق:ت،حاتمبيألابن،لحديثاعلل

لحواشيءامختصرةطبعةهـ،4271الأولى،الجريسي

هـ.5041،المعرفةدار،حاتمبيألابن،لحديثاعلل

لحقاإرشاد:ت،لجوزياابنللحافظ،الواهيةالأحاديثفيالمتناهيةالعلل

بلاهور،،السنةجمانترإدارةنشر،الأثري

طيبةدار،السلفيالرحمنمحفوظ:ت،للدارقطني،الأحاديثفيالواردةالعلل

هـ.0241،بالرياض

نشر،عباسمحمدبناللهوصي:ت،حنبلبنلأحمد،الرجالومعرفةالعلل

هـ8041،لىالأو،نيلخااودارالاسلاميلمكتبا
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الاسلامي،المكتب،الأعظميمصطفىمحمد:ت،المدينيبنلعلي،العلل

.م0891،الثانية

بنعبدالرحمن:تبشر،بنعبداللهبنلعثماننجد،تاريخفيالمجدعنوان

هـ.3041،الرابعةعبدالعزيز،لملكادارةمطبوعات،الشيخالعبدالفطيف

هـ.6041،الثانية،الرسالةمؤسسة،حمادةفاروق:ت،للنسائي،والليلةاليومعمل

الكتابدار،الحوينيإسحاقلأبيالجارود،ابنمنتقىبتخريجالمكدودغوث

هـ8041،لىالأو،العربي

الدينمحب:ت،العسقلانيحجرلابن،البخاريصحيحشرحالباريفتح

.ببيروتالمعرفةدار،الخطيب

الباحثين،منمجموعة:ت،لحنبليارجبلابن،البخاريصحيحشرحالباريفتح

هـ.2641،الأثريةالغرباءمكتبة

لى،الأومنصور،فؤادمحمد:ت،العلميةالكتبدار،الاشبيليخيرابنفهرسة

هـ9141

وأحمدعوامةمحمد:ت،للذهبي،الستةالكتبفيروايةلهمنمعرفةفيالكاشف

هـ.1341،لىالأو،الاسلاميةللثقافةالقبلةدار،لخطيبانمرمحمد

هجر،دار،التركيعبدالمحسنبنعبدالله:ت،المقدسيقدامةلابن،فيالكا

هـ.7141،لىالأو

،ببيروتالفكردار،غزاوييحيى:تعدي،لابن،الرجالضعفاءفيالكامل

هـ.9041،الثالثة

مؤسسة،الأعظميالرِحمنحبيب:تللهيثمي،البزار،زوائدعنالأستاركشف

هـ.4041الثانية،الرسالة

نشر:(،خليفة(حاجيعبداللهبنمصطفى،والفنونالكتبأساميعنالظنونكشف

هـ1341،العلميةالكتبدار

:ت،الكياللابن،الثقاتالرواةمناختلطمنمعرفةفيالنيراتالكواكب

هـ.0241،الثانية،الامداديّةلمكتبةا،النبيعبدرببنعبدالقيوم

لى.الأو،ببيروتصادردارنشرمنظور،لابن،العربلسان

دار،غنيمبنعباسبنغنيم:ت،العسقلانيحجرابنللحافظ،الميزانلسان

هـ6141،لىالأو،لحديثةاالفاروق
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هـ.0041،الاسلاميالمكتب،مفلحلابن،المقنعشرعفيالمبدع.

عبدالفتاح:ت،النسائيللامام،"الصغرىالسننب"المعروف،السننمنالمجتبى.

هـ.6041،الثانية،بحلبالاسلاميةالمطبوعاتمكتبنشرغدة،أبو

:تالبستي،حبانابنحاتملأبي،والمتروكينوالضعفاءالمحدثينمنالمجروحين.

هـ.2141،لىالأو،ببيروتالمعرفةدارزايد،إبراهيممحمود

العربي،الكتابودارللتراثالريّاندار،للهيثميالفوائد،ومنبعالزوائدمجمع.

هـ.7041

التراثإحياءدار،المطيعينجيبمحمد:ت،للنوويالمهذبشرحالمجموع.

هـ.5141،لاسلاميا

طبعة،وابنهقاسمبنعبدالرحمنجمع،تيميةابنالاسلامشيخفتاوىمجموع.

هـ6421،المنورةبالمدينةالشريفالمصحفلطباعةفهدالملكمجمع

دار،علوشمحمدوالهدباعادل:ت،عبدالهاديلابن،لحديثافيالمحرر.

هـ.2241لىالأوالعطاء،

المرعشلي،الرحمنعبديوسف:ت،عبدالهاديلابن،لحديثافيالمحرر.

،بلبنانالمعرفةدار،الذهبيحمديجمالو،سمارةإبراهيمسليممحمدو

هـ.1241،الثالثة

.بالقاهرةالتراثدارمكتبةتصويرشاكر،محمدأحمد:تحزم،لابن،المحلى.

هـ.9141الأولى،العلميةالكتبدار،المزنييحمىبنلاسماعيل،المزنيمختصر.

الكتبمؤسسة،لخالقعبداصبري:ت،نيالعسقلاحجرلابنالبزار،زوائدمختصر.

هـ.4141الثالثة،الثقافية

محمد:ت،الجوزيةقيملابن،نستعينوإياكنعبداياكمنازلبينالسالكينمدارج.

هـ.0141،الأولى،العربيالكتابدار،البغداديباللهالمعتصم

.ببيروتصادردار:نشر،لسحنون،الكبرىلمدونةا.

عبداللهبنلبكر،الأصحابيجات!خرحمدأالامامفقهلىإالمفصلالمدخل.

هـ7141،لىلأوا،العاصمةدارأبوزيد،

لى،لأوا،الرسالةمؤسسة،الأرناؤوطشعيب:ت،نيالسجستاداودلأبي،لمراسيلا.

هـ.8041
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الرسالة،مؤسسة،نيقوجااللهنعمة:ت،الرازيحاتمبيأابنللحافظ،المراسيل

هـ.1841،الثانية

صديقمحمد:تعليق،القسطلانيلابن،الصلاةمقاصدفيالصلاتمراصد

بمصر.القاهرةفيالفضيلةدار،السوهاجيالمنشاوي

خالد:ت،الكوسجإسحاقرواية،راهويهبنوإسحاقحنبلبنحمدأمسائل

هـ.5241لىالأو،بالرياضلهجرةادار،واخران،الرباط

الدارمكتبةالمهنا،سليمانعلي:ت،عبداللهابنهرواية،حنبلبنحمدأالاماممسائل

هـ.6041،النبويةلمدينةبا

العلميةالذارمحمد،دينالرحمنفضل:ت،صالحابنهروايةأحمد،الاماممسائل

هـ.8041الأولىلهند،ابدلهي

ابنمكتبة،اللهعوضطارق:ت،نيالسجستاداودأبيروايةحمد،أالاماممسائل

هـ.0241لىالأو،تيمية

عبدالكريمت،يعلىأبيللقاضيوالوجهينالروايتينكتابمنالفقهيةالمسائل

هـ.5041الأولى،المعارفمكتبة،اللاحم

لى،الأو،العلميةالكتبدارنشر:،النيسابوريللحاكم،الصحيحينعلىالمستدرك

هـ.1141

لمكتبا،الأرناؤوطشعيب:ت،المروزيبكرلأبي،الصديقبكربيأمسند

لاسلامي.ا

لىالأوبمصر،هجردار،التركيتركيبنمحمد:ت،الطيالسيداودبيأمسند

هـ.0241

الثانية،،للتراثلمأمونادارأسد،سليمحسين:ت،الموصلييعلىبيأمسند

هـ.0141

بنعبدالله:عليهمأشرف،الباحثينمنمجموعة:ت،حنبلبنأحمدالاماممسند

هـ.0241،الثانية،الرسالةمؤسسة،التركيلمحسنعبدا

الأقوالسننفيالعمالكنزمنتخب:وبهامشه،حنبلبنأحمدالاماممسند

الفكر.دارتصوير،الميمنيةالطبعة،والأفعال

المغني،دار،الدارانيأسدسليمحسين:ت"،السننب"المعروف،الدارميمسند

هـ.1241،لىالأو
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الكتابدار،السبعوخالد،ليزمرفواز:ت"،السننب"المعروفالذارمي،مسند.

هـ.7141،الثانية،بيالعر

.ببيروتالعلميةالكتبدار،الشافعيمسند.

ومكتبةالعلميةالكتبدار،الأعظمىالرحمنحبيب:ت،للحميديالمسند،.

.بالقاهرةالمتنبي

.م6991،الأولىالسقا،دارأسد،سليمحسين:ت،للحميديالمسند،.

بالمدينة،لحكمواالعلوممكتبة،اللهزينالرحمنمحفوظ:ت،للشاشيالمسند،.

هـ.0141،لىلأوا

دارالكشناوي،المنتقىمحمد:ت،للبوصيري،ماجهابنزوائدفيالزجاجةمصباح.

هـ.3041،الثانية،ببيروتالعربية

العلميةالمكتبةنشر،للفيومي،للرافعيالكبيرالشرحغريبفيالمنيرالمصباح.

.ببيروت

القراار،علومومؤسسةالقبلةدار،عوامةمحمد:ت،شيبةأبيلابن،المصنف.

هـ.7241لىلأوا

دارنشرالأعظمى،الرحمنحبيب:ت،الصنعانيالرزاقعبدللامام،المصنف.

هـ.3041،الثانية،الإسلاميالمكتب

منمجموعة:ت،العسقلانيحجرلابنالثمانيةالمسانيدبزوائدالعاليةالمطالب.

هـ.9141،العاصمةدار،الشثريناصربنسعد:تنسيق،الباحثين

هـ1135،الأولى،الطباخراغبمحمد:تصحيح،للخطابي،السننلممعا.

دارلحسينى،االمحسنوعبداللهعوضبنطارق:ت،للطبراني،الأوسطالمعجم.

هـ.5141،لحرمينا

الثانية،الزهراء،مكتبة،السلفيعبدالمجيدبنحمدي:ت،للظبرانيالكبير،المعجم.

هـ.4041

هـ.4141لىالأو،الرسالةمؤسسة،كحالةرضاعمر،لمؤلفينامعجم.

الفكردارنشر،الشربينيللخطيب،المنهاجألفاظمعانيمعرفةلىإالمحتاجمغني.

.ببيروت

التركي،عبدالمحسنبنعبدالله:ت،المقدسيقدامةلابنالخرقيشرحالمغني.

هـ.1241،الثانيةهجر،دارالحلو،وعبدالفتاح
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عبدأشرف:ت،العراقيأبوالفضلللحافظالأسفار،فيالأسفارحملعنالمغني.

هـ.5141،الأولى،بالرياضطبريةمكتبةنشرالمقصود،

الفكربدار،الطباعإياد:ت،عبدالسلامبنعبدالعزيز،لعزالدين،الصلاةمقاصد.

.م5991،الثانية،بدمشق

فيوالإنصافعمر،أبيلابنالمقنععلىالكبيرالشرح:ومعه،قدامةلابنالمقنع.

بنعبدالله:تواجد،نسقفيكلهاللمرداوي،لخلافامنالراجحمعرفة

هـ.4141،لىالأوهجر،دارلحلو،اوعبدالفتاح،التركيلمحسنعبدا

دار،اللهعوضبنطارق:ت،المقدسيقدامةلابن،للخلالالعللمنالمنتخب.

هـ.9141،لىالأو،الراية

محمدومحمود،السامرائيالبدريصبحي:تحميد،بنعبدمسندمنالمنتخب.

هـ.8041،الأولى،بالقاهرةالسنةمكتبة،الصعيديخليل

الثانية،،بلنسيةدار،العدويبنمصطفى:تحميد،بنعبدمسندمنالمنتخب.

هـ.4231

لى،الأو،الباروديعمرعبدالله:تالجارود،لابن،المسندةالسننمنالمنتقى.

هـ.8041،الثقافيةالكتابمؤسسة

:ت،العليمياليمنلأبيحمد،أالامامأصحابتراجمفيالأحمدالمنهج.

.م7991،لىالأو،بلبنانصادردار،واخرونالأرناؤوطعبدالقادر

:شرافبإالمشكاةدارت،للذهبي،للبيهقيالكبيرالسنناختصارفيالمهذب.

هـ.2241لىالأوللنشر،الوطندار،إبراهيمبنسرياتميمأبو

.ببيروتالفكردارنشر:،الشيرازيإسحاقلأبي،الشافعيالإمامفقهفيالمهدب.

الثالثة،الفكر،دارنشر:،الرعينيللحطاب،خليلمختصرلشرحلجليلامواهب.

هـ.1341

شكرينورالدين:ت،لجوزياابنللامام،المرفوعاتالأحاديثمنلموضوعاتا.

هـ.1841،لىالأو،بالرياضالسلفأضواءمكتبةنشرجيلار،

للنشر،الفرقانمجموعة،ليالهلالسليم،الثمانيةبرواياتهمالكالإمامموطأ.

هـ.4241

بمصر.العربيالتراثإحياءدار،الباقيعبدفؤادمحمد:ت،مالكالامامموطأ.

الفكر.دار،البجاويعلي:ت،للذهبي،الرجالنقدفيالاعتدالميزان.



حمدي:ت،العسقلانيحجرابنللحافظالأذكار،أحاديثفيتخريجالأفكارنتائج.

هـ.1421،لىالأو،بدمشقكثيرابندارنشر،السلفي

دار،المكيةالمكتبة،عوامةمحمد:تصحيح،للزيلعي،لهدايةالأحاديثالرايةنصب.

.الريانمؤسسة،القبلة

محمودو،الزواويطاهرتالأثير،لابن،والروايةوالأثرلحديثاغريبفيالئهاية.

هـ.9913،العلميةالمكتبة،الطناحي

زيدأبيلابنالأمهاتمنغيرهامنالمدونةفيماعلىوالزياداتالنوادر.

.م0991،لىلأوا،الاسلاميالغربدارلحلو،اعبدالفتاح:ت،نيالقيروا

الإسلامية.المكتبة،نيللمرغيا،المبتديبدايةشرحلهدايةا.

مطابع،العمريوصالحالأنصاريإسماعيل:ت،الكلوذانيلخطابالأبي،لهدايةا.

هـ.1931،لىالأو،القصيم

الثقافةدار،عباسإحسان:ت،خلكانلابن،الزمانأبناءوأنباءالأعيانوفيات.

.بلبنان
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*الموضوعاتفهرس*

لمونسوعا

المؤلفمقدمة

ذنبهوكبرالصلاةتركعظم

الصلاةتاركقتلفيالخلاف

قتلهكيفيةفيالخلاف

الصلاةتاركقتلفيالخلافذكرتفصيل

الصلاةتاركاستتابةحكمفيالخلاف

الصلاةوتاركوالمحدودالمرتداستتابةبينالفرق

فعلهاالىيدعىحتىالصلاةتاركيقتللا:الثانيةلمسألةا

بهايقتلالتيالمتروكةالصلواتقدرفيالخلاف:الثالثةالمسألة

تاركها

ذلكفيلحجةوا،واحدةصلاةلتركيقتلبانهالقول

الثانيةوقتيخرجحتىبعدهامعتجمعكانتإذاصلاةلتركيقتللابانهالقول

ووجهه،صلواتثلاثلتركيقتلبأننهالقول

ذلكفيوالحجة،صلاتينلتركيقتلبأنهالقول

الصلاةكتركالقبلةواستقباللجنابةامنوالغسلالوضوءترك

وجوبهيعتقدالصلاةفيشرطاأوركناتركلوفيمالخلافا

الجمعةتاركحكمفيفصل

الأعيانعلىفرضالعيدينصلاة

الصلاةكتاركلحجواوالزكاةالصيامتاركقتلحكمفيالخلاف

وحجتهتاركها،قتليرىمنقول

وحجتهتاركها،قتلعدميرىمنقول

وحجته،لحجابتركهقتلهيرىولاوالصيامالزكاةبتركقتلهيرىمنقول

551

لصفحة

6

6

7-17

17-91

02-21

21-22

22-27

22-24

24-27

27-28

28-92

92

92-03

03-35

31-33

35-93

35-36

36-93

93-04



لموضوعا

مأحدايكونهلالصلاةتاركقتلفيالخلاف:الرابعةلمسألةا

قولانفيه،ردة

المرتديقتلكمايقتلبانهيرىمنقول

كفرالاحدّايقتلبالهيرىمنقول

ردةلاحداالصلاةتاركقتليرىمنجج

جماعوإوالسنةالكتابمن،ردةالصلاةتاركقتليرىمنحجج

الصحابة!

وأن،الصلاةتارككفريرىلمنااللهكتابمنالحجج

ردةقتله

منهالدلالةووجهتاركها،كفرعلىااللهكتابمنالأولالذليل

منهالدلالةووجها،اللهكتابمنالثانيالدليل

منهالدلالةووجه!ه،اللهكتابمنالثالثالدليل

منهالدلالةووجها،اللهكتابمنالرابعالذليل

منهالدلالةووجه!ه،اللهكتابمنالخامسالدليل

منهالدلالةووجهك!ه،اللهكتابمنالسادسالدليل

منهالدلالةووجها،اللهكتابمنالسابعالدليل

منهالدلالةووجها،اللهكتابمنالثامنالدليل

منهالدلالةووجه!ة،اللهكتابمنالتاسعالدليل

منهالدلالةووجها،اللهكتابمنالعاشرالدليل

والسنةالكتابفيالايمانمعنىفيالتحقيق

قتلهوأن،الصلاةتارككفريرىلمنص!النبيسنةمنالحبجج

تاركهاكفرعلىص!النبيسنةمنوالثانيالأولالدليل

لحديثافيبديعةونكتة،ص!النبيسنةمنوالرابعالثالثالدليل

ص!النبيسنةمنالخامسالذليل
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الصفحة

04-701

04

41

42-48

94-84

94-67

94-05

05-52

52

52-55

55-95

95

95-06

06-62

62

62-63

63-67

68-78

68

96-07

07



لموضوعا

النبيصسنةمنالسادسالدليل

رصالنبيسنةمنالسابعالدلبل

منهالدلالةووجه،ث!النبيسنةمنالثامنالدليل

منهالدلالةووجوه،رطالنبيسنةمنالتاسعالدليل

منهالدلالةووجها،طالنبىسنةمنالعاشرالدليل

منهالدلالةووجه،صالنبيسنةمنعشرلحادياالدليل

منهالدلالةووجه،مصالنبيسنةمنعشرالثانيالدليل

منهالدلالةووجهتاركها،كفرعلىط!الصحابةجماعإنقل

الصلاةتارككفريرىمنأدلةمناقشة

معرفةعلىذلكوبناء،لهوالنافينبكفرهالقائلينبينالفصل

والكفرالايمانحقيقة

منهماكلوشعبوالكفرالايمانأصل

وتأثير،لجوارحواالقلبوعمل،واللسانالقلبقولالايمان

العبدإيمانعلىزوالها

،يضادهلاومامنهالايمانيضادومانوعانالكفرآخر:أصل

مثلتهماأو

،الكفريوغيرالكفري،والنفاقوالشركلجهلواوالفسقالظلمنوعا

وأمثلتها

الرجلفيوالايمانوالنفاقوالشركالكفرشعباجتماعاخر:أصل

بهمسماهقياممنهيلزملارجلفيأوايمانكفرشعبةقيامآخر:أصل

بالصلاةإلاالأعمالمنشيءقبولنفيعلىالأدلةدلالة

الصلاةتارككفرفيبعدهمومنالتابعينمنالعلماءأقوالسياق

؟الصلاةتركبمجردالأعمالتحبطهل:لخامسةالمسألةا

عمله"حبطفقدالعصرصلاةتركمن":حديثمعنى

عليهماوأمثلة،وعكسهبالسيئاتالحسناتحبوط
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الصفحة

71-72

72

72-73

73-74

74-75

75-77

77-78

78-08

08-84

84-113

85-86

86-88

88-39

49-99

99-101

01-401

01-501

01-701

01-113

01-112

01-111



لموضوعا

وخاصعامنوعانالحبوط

المفوتةالليلصلاةقبولفيالخلاف:السادسةلمسألةا

وعكسه،بالنهار

بالنصتقبلأونسيانلنوموقتهابخروجالصلاةفاتتهإذا

جماعلاوا

قضاء؟أمأداءالعذرالمقضيةالصلاةتكونهل

ذكرهعندالصلاةفعللىإالمبادرةوجوبفيالخلاف

قولانفيه،أواستيقاظه

علىأواستيقاظهذكرهعندالصلاةفعلبأنالقائلينحجج

التراخي

ومالعذرأخرهامابينبالفرقالمروزيإسحاقبيأقول

عذربغيرأخرها

الفورعلىأواستيقاظهذكرهعندالصلاةفعلبأنالقائلينحجة

أوايستيقاظهذكرهعندالصلاةفعلبأنالقائلينحججمناقشة

التراخيعلى

عذردونعمداالمفوتةالصلاةقضاءفيالخلافبسط

لهااللهوقبول

بعضهاومناقشة،أدلتهموسياققضائها،بوجوبالقائلون

استدراكهالىإلهسبيللاوآنهقضائها،بعدمالقائلون

قضائهابوجوبالقائلينحججبعض

استدراكهالىإلهسبيللاوأنهقضائها،بعدمالقائلينحججبعض

عليهماوأمثلة(،ومؤقتة(مطلقةالشارعأوامر

منهاركعةبإدراكيكونوقتهاخروجقبلالصلاةإدراك

وقتهاعلىحفاظاالصلاةوشروطواجباتسقوط

وقتهاعنالصلاةتأخيرعلىوردبالويلالوعيد

12

13

14

17

18

18

02

21

23

25

24

26

26

92

03

31

الصفحة

1-113

1-602

1-117

1-118

1-123

1-012

012

1-121

1-123

1-602

1-147

124

1-125

1-146

1-127

1-013

1-131

1-132



لموضوعا

والقياسالنظرمنقضائهابعدمالقائلينحجج

قضائهاإجزاءعدميقتضيالمفوتةالعبادةعلىوشرعالغةالفواتوصف

المفوتةالصلاةقضاءإجزاءعدمعلىيدلالخوفصلاةشرع

المفوتةالصلاةقضاءعدمفيالسلفأقوالسرد

،241-913قبولهاوعدم

وجوهثلاثةمن،الكماللالحقيقةالنفي"صلاةلا":قولهمثلفيالنفي

المفوتةالصلاةقضاءبوجوبالقائلينحججسياقلىإعودة

ذلكعلىوالاستدلالالذكر،أوضدالعمدالتركبهيرادقدالنسيان

المتعمددونوالناسيالنائمعنالإثمسقوطذكرتعليلتخصيص

اثارمنأوردوهمماقضائهابعدمالقائلينحججبعضمناقشة

السلف

وقبولهاقضائهابوجوبالقائلينحججلمناقشةعودة

الله!رسولمعالصلاةبفواتفرحهفيعباسابنبأثرالاستدلالمناقشة

والردالعمدعلىالحديثفيوحملهالنسيانمعنىمناقشة

وجوهأربعةمنعليه

العباداتفيوالناسيالعامدبينالشارعتسويةمنذكرماوردإبطال

دونهأو،أومثله،الصوممنأوأفضل،واجبإماللمسافرالفطر

عليهيشقلالمن

السفرفيبالمفطرعمداالصلاةتاركقياسإبطال

تركهلمنرمضانقضاءوجوبفيالإجماعدعوىإبطال

متعمدا

المزعومةجماعاتالافيالاسلامأئمةمنوغيرهماوالشافعيأحمدكلام

عمدامفوتهاصلاةقضاءقبولفيصطالنبيلأصحابكلاموجودانتفاء

وجهينأحدعلىالمروزينصربنمحمدعندجماعالامعنىاحتمال
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الصفحة

132-135

135-137

137-138

145-146

142-145

146-915

147-148

148-151

016-162

162-602

163-164

164-166

167-177

916

017،177

017،177

017-174

174

176-177



لصالموضوعا

المقبولالدينوبيانللأداء،قابلاديناعمداالمفوتةالصلاةليست

-178182الشرع-فيأداؤه

قضاءعلىعمداتركماقضاءقياسعنوجوهأربعةمنلجوابا

-182184أونومانسيانامتركما

رافعاليسوقتهاخروجقبلالصلاةمنركعةإدراكأنتقرير

-184185تأخيرهالاثم

-185186وجهينمنالخندقص!يومالنبيفعلهبماالقياسإبطال

خروجوخشيعدوبقتالشغلإذا،المسايفةمسألةفيالخلاف

-186188أقوالثلاثةعلىالوقت

091-918قريظةبنييوم!قالصحابةفعلهبماالقياسإبطال

منمعالصلاةالصحابةبتأخيرالاستدلالعنلجوابا

-091191الأئمةمنيؤخرها

فليصلهاالغدكانوإذا":بروايةالاستدلالعنلجوابا

-191391ودرايةروايةلميقاتها"

-491891الكبائرمنليسعمداوقتهاعنالصلاةتأخيربأنالقولعنلجوابا

رمضانفىعمداللمفطربالقضاءص!النبيأمرمنرويماإعلال

202-005والاستقاءلجماعبا

علىمحمولفإنهبالقضاءءالمستقيأمرحديثصحةبتقدير

02-5026أوجهللمرضالاستقاء

إذافيهجامعالذيلليومالمجامعقضاءفيالفقهاءاختلاف

602أقوالثلاثةعلىكفر

702؟الجماعةعلىقدرتهمعوحدهصلىمنصلاةتصحهل:السابعةالمسألة

702سنة؟أمفربرهيهللجماعةاصلاةحكمفيالخلافذكر

منلتهمادبعضوسياق،لجماعةاصلاةبفرضيةالقائلينذكر

212-701المنذرابنكلام

556



لموضوعا

بينهمالخلافوأنتأكيدا،لجماعةاصلاةبسنيةالقائلينذكر

لفظيالأولينوبين

منلجماعةاصلاةبفرضيةالقائلينأدلةسردبسطلىإعودة

والسنةالكتاب

منهالدلالةووجوه،لجماعةاصلاةفرضيةعلىالأولالدليل

منهالدلالةووجه،لجماعةاصلاةفرضيةعلىالثانيالدليل

ومعناه،الثانيالدليلدلالةهلا"يؤكدفحي":للأعمى!قوله

الصحابةعند

منه،الدلالةووجه،لجماعةاصلاةفرضيةعلىالثالثالدليل

عليهيردعماوالجواب

منه،الدلالةووجه،لجماعةاصلاةفرضيةعلىالرابعالدليل

عليهيردعمالجوابوا

الاسلامأئمةعندأوتاويلأونسخجماعإلدعوىل!النبيسنةتتركلا

منه،الدلالةووجه،لجماعةاصلاةفرضيةعلىالخامسالدليل

عليهأوردعمالجوابوا

بعلتين،وإعلاله،لجماعةاصلاةفرضيةعلىالسادسالدليل

عنهلجوابوا

منهالدلالةووجه،لجماعةاصلاةفرضيةعلىالسابعالدليل

منهالدلالةووجه،لجماعةاصلاةفرضيةعلىالثامنالدليل

منه،الدلالةووجه،لجماعةاصلاةفرضيةعلىالتاسعالدليل

عليهأوردعمالجوابوا

القولينوأدلة،الصفخلفالفذصلاةحكمفيالخلافذكر

الصفخلفالفذصلاةببطلانبعدهمومنالسلفمنالقائلينسرد

النساءصفوخلف،الرجالصفخلففذةالمرأةصلاةحكمتباين

557

الصفحة

211

212-246

212

212-216

215-216

216-218

218-223

221-222

224-225

225-228

228-922

023

023-232

232-923

234

235-236



مضوعا

خلففذاركعمنصلاةحكمفيأحمدالامامعنرواياتثلاث

فيهدخلثمالصف

منهالدلالةووجه،لجماعةاصلاةفرضيةعلىالعاشرالدليل

منهالدلالةووجه،لجماعةاصلاةفرضيةعلىعشرلحادياالدليل

الصحابةإجماع:الجماعةصلاةفرضيةعلىعشرالثانيالدليل

نصوصهموسرد،عليه

أنهاأمالصلاةصحةفيشرطالجماعةهل:الثامنةالمسألة

قولانضفقط؟فر

أدلةنفسهاهيالصلاةلصحةلجماعةابشرطيةالقائلينحجة

سردهاتقدمالتيفرضيتها

حكمها:فيأفوالثلاثةعلىهمجماعةدونالصلاةبصحةالقائلون

عينوفرض،كفايةوفرض،سنة

للجماعةالتاركللمنفردالصلاةبصحةالقائلينأدلة

الصلاةصحةمعلجماعةاصلاةبوجوبالقائلينحججبعض

ومناقشتها،بتركها

عذرلغيرالقيامتركمنصلاةيجوزلاالأمةجمهور

الأعيانعلىلجماعةاصلاةبفرضيةالقائلينحججبعض

فعلهالهأمالمسجدحضورللحماعةيجبهل:التاسعةالمسألة

أقوالثلاثة؟بيتهفي

للجماعةالمسجدحضوربوجوببعدمالقائلينحججبعض

للجماعةالمسجدحضوربوجوبالقائلينحججبعض

بيتهفيالجماعةصلىمنصحةفيالحنابلةمذهبفيقولان

المسجدفيإتيانهاوترك

للجماعةالمسجدحضوربوجوبالقولالمؤلفاختيار

558

الصفحة

237-923

923-024

024-242

242-246

246-261

248-924

924

025-253

254-026

258

026-261

261-262

262-263

264-265

265-268

268



الصفحةلموضوعا

-962288سجودهاولاركوعهايتمولم،صلاتهنقرمنحكم:شرةالعالمسألةا

926-927منهالأحكامواستنباطصلاتهفيالمسيءحديثذكر

الفاتحة،وقراءة،الصلاةفيللدخولالتكبيروتعينوجوب

-027،782927ودليلها،والطمأنينة

27-1273الرفعفيوالتسميعوالنحميدوالسجود،الركوعفيالتسبيحوجوب

275الكمالعلىوحملهتصل!لمفإنك":!قولهأولمنقولعنلجوابا

927-282والسجودالركوعمنالرفععندوالطمأنينةالاعتدالوجوب

282-283الصلاةفيالحيواناتببعضالتشبهعن!لنهيه

284-288الصلاةنقارذمعلىالدالةالأدلةسردتتمة

284المنافقينبصلاةصلاتهنقرمنل!النبيوصف

284النفاقعلاماتمنالصلاةفيصفاتست

-928793!اللهرسولصلاةمقدار:عشرةلحاديةالمسألةا

928ل!هأنسزمنمن!اللهرسولصلاةلمقدارالناستضييع

والاعتدالوالسجودالركوعيطيل،معتدلهيرممطصلاتهكانت

92-0929القيامويوجزمنهما،

99203-2الفجرصلاةفي!دراءتهقدر

03-1،035312والعصرالظهرصلاتيفيرممصقراءتهقدر

303-204المغربصلاةفيطقراءتهقدر

0303-45العشاءصلاةفيص!قراءتهقدر

113أحياناالآيةبعدالآيةيسمعهمكانانهالظهرصلاةفيصهديهمن

وهوللسجدة،يسجدكانانهالظهرصلاةفي!هديهمن

3113-12مشروعيتهعلىدليل

313الفجرصلاةفيالقراءةيطيلانعنهمااللهرضيوعمرأبوبكركان

فيهاوالقراءةالصلاةفيالتخفيفلىإيميلمنوأدلةحججسرد

431327ل!لهديهخلافا

955



لموضوعا

فيهاوالقراءةالصلاةفيالمخففينلةادوردمناقشة

معاذ"ياأنتأفتان":ص!بقولهاستدلالهمعنلجوابا

بالمعوذتينالصبحص!بصلاتهاستدلالهمعنلجوابا

بسورتيالمغربث!بصلاتهاستدلالهمعنلجوابا

والإخلاصالكافرون

ص!النبيبهيأمركانالذيالتخفيفلمعنىالصجيحالمعنى

النقارلنعلىوالرد

والسجودالركوعتقصيرالأئمةعلىينكرل!هأنسكان

منهماوالاعتدال

ركوعهفكان،معتدلةكانتصئصلاتهأنعلىل!الصحابةاتفق

لقيامهمناسبامنهماورفعهوسجوده

القلبوحضورالخشوعوأهميةوجوبعنماتعكلام

الصلاةفيوالطمأنينة

الاستفتاحودعاءللصلاةالدخولعندالتكبيروفوائدأسرار

لاستعاذةوا

وما،الصلاةفىتهاقراءعندالفاتحةسورةومعانيأسرار

التوحيدمعانمناحتوته

الفاتحةقراءةمنالفراغعندالتأمينومعانيأسرار

القيامهيئةتهاهيئاوأفضلالقيامذكرالصلاةأذكارأفضل

العلماءمنكثيرأبطلوقد،وأذكارهالركوعنيومعاأسرار

تركهامنصلاة

وأذكارهالركوعمنالرفعنيومعاأسرار

عنديديهرفعلهيشرعولا،وأذكارهالسجودومعانيأسرار

لهالانحطاط

قصدابوجههالأرضيتقي!النبييكنلم

056

الصفحة

327-793

932

932-033

033-331

332-933

334

336

933-344

344-345

345-355

355

356

356-357

357-361

361-936

363



لموضوعا

السبعةالأعضاءعلىالسجودالواجبالسجودكمالمن

وجههبأديممصلاهمباشرةأوالمستحبالواجبالسجودكمالمن

حظهعضوكلفيهايأخذهيئةعلىيكونأنالواجبالسجودكمالمن

عمداالركوعفيالتسبيحتركمنصلاةالعلماءمنكثيرأبطل

وأذكارهالسجودمنالرفعنيومعاأسرار

وأذكارهوالتحياتالتشهدجلسةومعانيأسرار
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